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Szanowni Państwo, 

O tym jak bezbronne jest nasze środowisko i jak jesteśmy od niego zależni 

przypominamy sobie zwykle dopiero w obliczu wielkich katastrof ekologicznych. A przecież 

skutki degradacji środowiska można zobaczyć wokół siebie na co dzień. Rzeki i jeziora,  

z których często czerpiemy wodę do picia są zanieczyszczone. Kąpieliska, w których 

moglibyśmy wypocząć, w wielu miejscach nie nadają się do wykorzystania. Z rzek zniknęło 

wiele gatunków ryb. W wyniku działalności człowieka zanieczyszczona została woda  

i zagrożone związane z nią życie. 

Stosunek Wspólnot Europejskich do jakości wody w rzekach, jeziorach oraz 

gospodarki wodnej nabrał nowego wymiaru w 2000 roku wraz z ustanowieniem Ramowej 

Dyrektywy Wodnej. Jej głównym celem jest ochrona wód dla wszystkich pokoleń. Celem 

operacyjnym jest osiągnięcie do roku 2015 i utrzymanie dobrego stanu wód, czyli stanu jak 

najmniej zakłóconego działalnością człowieka. Dyrektywa zobowiązuje do prowadzenia takiej 

polityki wodnej, która zapewni ludziom dostęp do czystej wody pitnej po rozsądnej cenie, 

która umożliwi rozwój gospodarczy i społeczny przy równoczesnym poszanowaniu potrzeb 

środowiska naturalnego. Polityka taka ma zostać zrealizowana dzięki opracowaniu  

i wdrożeniu planów gospodarowania wodami (PGW) i zawartych w nich działań 

zapewniających poprawę stanu wód. 

Kto odpowiada za administrowanie wodami? Jaki jest obecny stan naszych wód? 

Jakie są najważniejsze przyczyny degradacji wód i środowiska wodnego? Jakie działania 

należy podjąć dla poprawy jakościowej i ilościowej wód? Kto powinien ponosić koszty za 

korzystanie z wód i jakiej wielkości będą to koszty? Plany gospodarowania wodami przynoszą 

odpowiedź na te i inne pytania związane z gospodarowaniem wodami. Plan gospodarowania 

wodami w obszarze dorzecza jest podsumowaniem wszelkich informacji i działań, jakie 

zostały zebrane w całym procesie planistycznym. 

Zdajemy sobie sprawę, że opracowanie realnych do wdrożenia działań zmierzających 

do poprawy stanu wód oraz planów gospodarowania wodami nie może odbyć się bez udziału 

tych, których te działania będą dotyczyć, również mieszkańców. Dlatego zapraszamy do 

wzięcia udziału w III turze konsultacji społecznych, która rozpoczęła się 22 grudnia 2008 r. 

 a zakończy się 22 czerwca2009 r. 
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1. Planowanie w gospodarce wodnej 

 

Gospodarka wodna w Polsce w okresie poprzedzającym wdrażanie dyrektyw UE 

 

Historia gospodarki wodnej w Polsce 

 

Gospodarowanie zasobami wodnymi ma wielowiekową tradycję. W naszej części 

Europy początki intensywnej gospodarki wodnej rozpoczęły się u schyłku XIX wieku.  

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości początki gospodarki wodnej są związane  

z działalnością Ministerstwa Robót Publicznych i datujemy je od 1919 roku. Pierwsze Prawo 

Wodne zostało uchwalone w 1922 r. W 1930 r. powołano Międzyministerialną Komisję 

Ochrony Rzek przed Zanieczyszczeniem [Nachlik, 2004].  

 W okresie po II wojnie światowej powołano w 1960 r. Centralny Urząd Gospodarki 

Wodnej. Głównym jego zadaniem było prowadzenie prac nad planem gospodarki wodnej na 

podstawie planów regionalnych. To zadanie zostało zlecone Instytutowi Gospodarki Wodnej. 

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych realizowano prace badawcze wspomagające 

programowanie i planowanie gospodarki wodnej. Wśród nich można wyróżnić: 

1. Problem Węzłowy 10.1.2 pt. „Zagospodarowanie i ochrona zasobów wodnych  

w Polsce”, realizowany w latach 1972-1975 

2. Program Rządowy PR – 7 pt. „Kształtowanie i wykorzystanie zasobów wodnych”, 

realizowany w latach 1976-1985 

3. Centralny Program Badawczo-Rozwojowy CPBR 11.10 pt. „Gospodarka Wodna”, 

realizowany w latach 1986-1990 [Nachlik 2004]. 

Wyniki uzyskane z wymienionych prac badawczych wykorzystano przy opracowywaniu 

kolejnych programów rozwoju gospodarki wodnej, m.in.: 

1. Kompleksowego programu zagospodarowania i wykorzystania Wisły oraz zasobów 

wodnych kraju do 2005 roku – Program Wisła (Biuro Pełnomocnika Rządu  

ds. zagospodarowania Wisły, 1980), 

2. Kompleksowego programu gospodarki wodnej do 1990 roku (Urząd Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, 1985), 

3. Narodowego programu ochrony środowiska przyrodniczego do 2010 roku 

(Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, 1988). 

Kolejne Prawo wodne weszło w życie w 1974 r., a w 1986 opracowano generalną koncepcję 

modelu organizacji gospodarki wodnej w Polsce opartą na systemie zlewniowym. Z końcem 

1995 r. podjęto pracę nad „Strategią gospodarki wodnej w Polsce”, która niestety nie 

doczekała się zatwierdzenia przez Radę Ministrów. W lipcu 2001 r. Sejm RP uchwalił Prawo 
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Wodne, które wraz z późniejszymi zmianami obowiązuje do dziś. Prawo to opiera się na 

zasadzie zrównoważonego rozwoju. Gospodarowanie wodami jest prowadzone w obszarach 

zlewniowych, z zachowaniem zasady całościowego traktowania zasobów wód podziemnych  

i powierzchniowych, z uwzględnieniem ich ilości i jakości.   

 

Zarządzanie zasobami wodnymi 

 

 Realizacja zadań gospodarki wodnej wymaga odpowiedniego systemu zarządzania  

i administrowania zasobami wodnymi oraz obiektami hydrotechnicznymi, wspieranego 

dobrym prawem oraz skutecznymi instrumentami ekonomicznymi. System ten tworzą 

instytucje związane z zarządzaniem zasobami wodnymi, administrujące ciekami i obiektami 

kształtującymi ilościowy i jakościowy stan tych zasobów, kontrolujące przestrzeganie prawa 

oraz finansujące bezpośrednio lub pośrednio przedsięwzięcia gospodarki wodnej [Słota 

1997]. Na koniec XX wieku kompetencje w zakresie zarządzania i administrowania 

gospodarką wodną kraju podzielone były między dwoma resortami: Ministerstwem Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (MOŚZNiL) oraz Ministerstwem Rolnictwa  

i Gospodarki Żywnościowej (MRiGŻ). MOŚZNiL sprawowało rolę nadrzędną w kształtowaniu  

i koordynowaniu polityki gospodarowania zasobami wodnymi w kraju. Ministerstwu temu 

podlegały Okręgowe Dyrekcje Gospodarki Wodnej (ODGW) z siedzibami w Gdańsku, 

Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, a zadaniem ich było 

utrzymanie wód stanowiących własność państwa oraz realizacja inwestycji gospodarki 

wodnej o znaczeniu ogólnokrajowym finansowanych z budżetu państwa. Od 1991 r. część 

zadań z zakresu zarządzania gospodarką wodną przejęły Regionalne Zarządy Gospodarki 

Wodnej (RZGW). Ich zadaniem było zarządzanie gospodarką wodną w dorzeczach poprzez 

wykonywanie bilansów zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, opracowania 

warunków korzystania z wód dorzecza, prowadzenie regionalnych systemów 

informatycznych gospodarki wodnej, określenie zasad ochrony wód powierzchniowych  

i podziemnych, określenie kryteriów i priorytetów dla programów inwestycyjnych  

w dorzeczu oraz koordynację działań przeciwpowodziowych w dorzeczu [Ciepielowski 1999]. 

Według ówcześnie obowiązujących zapisów prawa Dyrektor RZGW był uprawniony do 

wydawania pozwoleń wodnoprawnych na przesyły wody i na wykonywanie urządzeń 

zabezpieczających przed powodzią (w nowym Prawie wodnym z 18 lipca 2001 r. pozwolenia 

wodnoprawne na wymienione czynności wydaje Wojewoda). Wymienione zadania 

przydzielone RZGW zostały utrzymane w aktualnie obowiązującym Prawie wodnym z 18 lipca 

2001 r. [Dz.U. nr. 115, poz. 1229 z późn. zmianami] – art. 92. Obszar kraju podzielono na  

8 regionów wodnych, które przyporządkowano siedmiu RZGW z siedzibami w Gdańsku, 

Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.  
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 Administracją wodami położonymi na terenach lasów państwowych zajmowały się 

Państwowe Gospodarstwa Leśne – Lasy Państwowe poprzez Dyrekcję Generalną Lasów 

Państwowych i Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych, a na terenie parków narodowych – 

ich administracje.  

 Drugim resortem, obok MOŚZNiL, odpowiedzialnym za zarządzanie i gospodarowanie 

wodą było Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej poprzez podległe mu 

pośrednio Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych (WZMiUW). One z kolei 

bezpośrednio podlegały Wojewodzie. Zadaniem WZMiUW było administrowanie rzekami  

i budowlami wodnymi o znaczeniu dla rolnictwa oraz budową i eksploatacją systemów 

melioracyjnych. 

 Istotną rolę w systemie zarządzania zasobami wodnymi pełnią Wojewodowie. Do ich 

zadań należało: wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody, odprowadzanie 

ścieków, budowę i eksploatację urządzeń wodnych oraz wydawanie decyzji ustalających 

wymiar opłat za korzystanie z wód i urządzeń wodnych (w myśl obecnie obowiązującego 

Prawa Wodnego organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych na 

czynności wymienione powyżej jest starosta).  

 Stan jakościowy wód był nadzorowany przez Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ). WIOŚ miał 

uprawnienia do prowadzenia postępowania przeciwko zakładom przemysłowym 

zagrażającym życiu i zdrowiu, zanieczyszczającym środowisko oraz do wymierzania kar 

finansowych za nieprzestrzeganie warunków pozwoleń wodnoprawnych i zanieczyszczanie 

wody i gleby. Na rys. 1 przedstawiono strukturę organizacyjną gospodarki wodnej w Polsce 

[Słota 1997, Ciepielowski 1999]. 
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Finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką wodną 

 

W okresie poprzedzającym wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej przedsięwzięcia  

z zakresu gospodarki wodnej finansowane były z budżetu państwa, budżetów województw, 

budżetów gmin, własnych środków użytkowników wód, dotacji i preferencyjnych kredytów 

udzielanych przez fundacje i fundusze ekologiczne, komercyjnych kredytów bankowych oraz 

środków finansowych otrzymywanych w ramach pomocy zagranicznej. Duże inwestycje 

związane z zaopatrzeniem w wodę, ochroną wód oraz ochroną przeciwpowodziową 

realizowane były w ramach środków pochodzących z budżetu centralnego. Podobnie 

utrzymanie rzek i obiektów hydrotechnicznych będących własnością Skarbu Państwa były  

w całości finansowane z budżetu centralnego. Przykładowa struktura nakładów na 

gospodarkę wodną w latach 1990-1998 (ceny z 1998 r.) przedstawia poniższa tabela [Słota 

2000]: 

 

Lata Nakłady na ochronę środowiska Nakłady na gospodarkę wodną 

 Ogółem 
[mln zł] 

w % 
nakładów 
inwest. 
na gosp. 
narodową 

w % 
PKB 

w tym 
na 
ochronę 
wód 
[mln zł] 

Ogółem 
[mln zł] 

w % 
nakładów 
inwest. 
na gosp. 
narodową 

Ujęcia i 
doprowadzenie 
wody 

Zbiorniki 
wodne 

Wały p. 
powodz. 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

1928 
2785 
3294 
3359 
3787 
4611 
7628 
8038 
9018 

3,6 
5,0 
5,9 
6,1 
6,3 
6,7 
9,4 
8,1 
8,0 

0,74 
1,04 
1,04 
0,97 
1,01 
1,04 
1,59 
1,57 
1,64 

931 
1253 
1549 
1727 
1783 
1687 
2685 
3260 
3426 

1173 
1507 
1741 
1756 
1743 
1453 
1730 
1936 
1748 

2,18 
2,69 
3,14 
3,20 
2,89 
2,12 
2,16 
1,97 
1,55 

844 
1164 
1396 
1369 
1363 
1112 
1094 
1234 
936 

194 
241 
237 
282 
253 
240 
255 
273 
197 

35 
33 
43 
43 
46 
57 
62 
115 
204 

 

Od 1990 r. obserwowany jest wzrost wydatków na ochronę środowiska w nakładach 

inwestycyjnych na gospodarkę narodową, przy czym przeważały wydatki na ochronę wód  

(w tym budowę oczyszczalni ścieków) w stosunku do nakładów na gospodarkę wodną.  

Proporcje udziału poszczególnych źródeł finansowania w kosztach realizacji inwestycji 

ochrony środowiska w poszczególnych latach były różne. Na początku lat 90-tych XX wieku 

40% kosztów wszystkich inwestycji związanych z ochrona środowiska pokrywały fundusze 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Udział różnych źródeł w finansowaniu inwestycji  

z zakresu ochrony środowiska, w %, w latach 1991-1995 przedstawia poniższa tabela [Słota 

1997]: 

Źródło finansowania 1991 1992 1993 1994 1995 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 15 27 21 22 20 
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 31 25 15 15 
Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   1 4 5 
Środki własne przedsiębiorstw (w tym zaciągnięte kredyty bankowe) 30 20 25 31 32 
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Budżety gmin i środki własne ludności (w tym zaciągnięte kredyty 
bankowe) 

20 13 16 19 18 

Budżet centralny 5 5 7 5 5 
Pomoc zagraniczna 5 4 5 4 5 

 

W ogólnych źródłach finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w latach 

1991-1995 pomoc zagraniczna stanowiła od 4 do 5%. Wsparcie to było otrzymywane  

w ramach współpracy bilateralnej lub poprzez organizacje międzynarodowe  

(np. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Grupę Banku Światowego czy Wspólnoty 

Europejskie). Inwestycje z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej były także 

dofinansowywane m.in. w ramach programów pomocowych, największe z nich to PHARE 

2000, SAPARD i ISPA. Od roku 1991 część inwestycji z zakresu ochrony środowiska było 

finansowane w ramach redukcji części polskiego długu.  

 

Stan gospodarki wodnej w Polsce do 2000 roku 

 

 Woda jest jednym z zasobów determinujących rozwój społeczno-gospodarczy 

regionów, krajów, kontynentów. Ilość zasobów wodnych dostępnych dla potrzeb ludności  

i gospodarki wynika z naturalnych zasobów związanych z obiegiem wody w przyrodzie.  

W Polsce średni roczny odpływ z wielolecia 1951-2000 wyniósł 62,4 km3 ogółem, z tego  

54,3 km3 przypadało na odpływ wody z cieków zlokalizowanych w granicach naszego kraju. 

Zasoby wodne na mieszkańca w Polsce wynoszące około 1580 m3/rok są trzykrotnie niższe 

od średniej europejskiej (4560 m3/rok) i około 4,5 razy niższe od średniej światowej  

(7300 m3/rok). Udział zasobów wodnych Polski w zasobach światowych jest niewielki, wynosi 

poniżej jednego promila. Większy jest udział w zasobach wodnych Europy, gdyż można 

ocenić go na około 1,8%. Średnie odpływy jednostkowe Polski, wynoszące 5,4 dm3/s·km2, są 

o wiele mniejsze od europejskich, wynoszących 9,6 dm3/s·km2 [Ciepielowski 1999]. Według 

dostępności wody Polska plasuje się wraz z Belgią i Niemcami w grupie krajów o bardzo 

małych zasobach. Dodatkowym problemem odnośnie zasobów wodnych w Polsce jest ich 

nierównomierne rozmieszczenie w czasie i przestrzeni. Do terenów najzasobniejszych  

w wodę należą obszary górskie, Pogórze Karpackie, Pojezierze Mazurskie oraz Pojezierze 

Południowo-pomorskie. Natomiast bardzo małe zasoby występują w zlewniach 

usytuowanych w pasie środkowej Polski, Niziny Śląskiej i wyżyn: Śląskiej, Małopolskiej  

i Lubelskiej. Gospodarowanie wodą to nie tylko problemy jej braku czy okresowych 

niedoborów, ale także jakości uniemożliwiającej lub ograniczającej jej użytkowanie. Rzeki 

zasobne w wodę są często w dużym stopniu zanieczyszczone, przez co ograniczone są 

możliwości ich wykorzystania. O jakości wód w rzekach Polski decydują głównie 

odprowadzane, niedostatecznie oczyszczone ścieki komunalne oraz zrzut zasolonych wód 

dołowych z przemysłu wydobywczego, a przede wszystkim z kopalń węgla kamiennego. 
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Poważnym problemem obniżającym jakość wód są związki biogenne, których głównym 

źródłem są ścieki komunalne oraz spływy powierzchniowe. 

 Z uwagi na znaczną nierównomierność rozkładu zasobów wodnych w czasie 

właściwym wydaje się realizowanie inwestycji z zakresu zwiększenia retencji wody.  

W praktyce służą temu zbiorniki retencyjne. W Polsce do 2000 r. istniały 93 zbiorniki wodne 

o pojemności powyżej 1 hm3, które gromadziły przy maksymalnym poziomie piętrzenia 

łącznie 3394,7 hm3 wody. A więc sztuczne zbiorniki wodne magazynowały około 5,4% 

średniego rocznego odpływu. Jest to o wiele za mało w stosunku do realnych możliwości 

gromadzenia wody w zbiornikach uwzględniając warunki topograficzne, które szacuje się na 

15% średniego rocznego odpływu [Krzanowski 2000].  W tabeli poniżej przedstawiono dane 

odnoście melioracji podstawowych w Polsce w latach 1990-2000 [GUS 2007]. 

 
LATA 
POLSKA 

Rzeki i kanały Wały Pojemność 
użytkowa 
zbiorników 
wodnych w 
dam

3
 

Stacje pomp 
odwadniających 

długość w tym rzeki 
uregulowane 

długość obszar 
chroniony 
w tys. ha 

liczba obszar 
oddziaływania 
w tys. ha w kilometrach 

1990 72577 37923 8148 1004,3 163408 609 571,4 

1995 74462 38402 8392 1021,4 222749 589 535,7 

2000 74717 39019 8448 1063,4 234743 585 576,6 

 

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że wraz ze wzrostem nakładów na gospodarkę 

wodną w Polsce obserwuje sie stopniowy przyrost długości odcinków rzek poddanych 

regulacji, oraz długości wałów przeciwpowodziowych. W ciągu rozpatrywanego 

dziesięciolecia długość uregulowanych odcinków rzek wzrosła o 3%, długości wałów 

przeciwpowodziowych o 3,6%. Natomiast pojemność użytkowa zbiorników wodnych wzrosła 

o 30,4%. Jak wcześniej wspomniano wydatki na ochronę środowiska obejmowały głównie 

finansowanie inwestycji w zakresie ochrony wód. Poprawa jakości wód powierzchniowych  

i podziemnych jest determinowana przede wszystkim wzrostem ilości oczyszczanych ścieków 

komunalnych i przemysłowych. Na rysunku poniżej przedstawiono ilość ścieków ogółem oraz 

oczyszczanych w Polsce w wieloleciu 1070-2006 [GUS 2007]. 
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W okresie przed przystąpieniem Polski do struktur UE, a zwłaszcza do roku 1985 

obserwowano znaczną ilość ścieków nieoczyszczanych odprowadzanych wprost  

do odbiorników, natomiast w przypadku ścieków oczyszczanych dominowało tylko wstępne 

usunięcie zanieczyszczeń na drodze mechanicznej. Stopniowo jednak rosła ilość ścieków 

oczyszczanych biologicznie, a od 1995 r. także dodatkowo poddawanych procesom 

wysokoefektywnego oczyszczania pozwalających na usunięcie związków azotu i fosforu. 

Wzrost ilości ścieków poddawanych wysokoefektywnym procesom oczyszczania jest 

spowodowany wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa z 1991 r. w którym znacznie zaostrzono wymagania w sprawie 

usuwania związków biogennych ze ścieków. Zwiększenie ilości ścieków poddawanych 

oczyszczaniu jest wywołane poprawą wyposażenia w infrastrukturę wodociągowo-

kanalizacyjną polskich miast. W tabeli podano miasta obsługiwane przez sieć wodociągową, 

kanalizacyjną i oczyszczalnie ścieków w latach 1990-2000, wg danych GUS [2007]. 

LATA Liczba 
miast 
ogółem 

Miasta obsługiwane przez 

sieć wodociągową sieć kanalizacyjną Oczyszczanie ścieków 

Σ ludność w 
miastach 
korzystająca z 
sieci 
wodociągowej  

Σ ludność w 
miastach 
korzystająca z 
sieci 
kanalizacyjnej 

Σ ludność w miastach korzystająca z 
oczyszczalni ścieków 

w tys. razem w tym 

bio- 
logicz
nych 

z 
podwyższo
nym usuw. 
biogenów 

w tys. w  % 
ludnośc
i miast 
ogółem 

w tys. w  % 
ludności 
miast 
ogółem 

w % ludności miast 

1990 830 798 21256 90,0 720 19152 81,1 467 13494b 55,6b - - 

1995 860 854 21748 91,1 793 19551 82,1 643 15555 65,7c 46,4 4,6 

1996 864 858 21800 91,2 811 19616 82,1 683 15877 67,0c 48,1c 7,4c 

1997 870 866 21840 91,3 822 19682 82,3 720 17177 72,5c 49,8c 13,1c 

1998 875 872 21847 91,3 833 19713 82,4 745 17985 75,9c 46,8c 20,4c 

1999 875 872 21868 91,5 840 19780 82,8 778 18647 78,8c 48,2c 24,0c 

2000 880 877 21889 91,7 845 19828 83,0 801 18928 80,0c 43,6c 31,0c 

 

O ile w miastach ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków wzrosła z 55,6 % w 1990  

do 80 % w 2000 r., a wiec o 30,5%, to w obszarach wiejskich ten wzrost w wieloleciu 1995-

2000 wyniósł prawie 49%. Jednak w Polsce występowały (i występują nadal) ogromne 

dysproporcje w stopniu skanalizowania miast i wsi. A więc w tym obszarze powinny  

w przyszłości nastąpić radykalne działania w celu poprawy zaistniałej sytuacji. Działania te 

powinny skupiać się przede wszystkim na wzroście nakładów inwestycyjnych na budowę 

zbiorczych systemów kanalizacyjnych na wsi, a tam gdzie jest to niemożliwe, ze względu  

np. na wysokie nakłady finansowe czy nieodpowiednie warunki topograficzne, preferowanie 

przydomowych lub grupowych oczyszczalni ścieków. 

Należy stwierdzić, iż Polska stopniowo przyczynia się do redukcji zanieczyszczeń 

odprowadzanych do Morza Bałtyckiego – tabela poniżej. Jest to widoczne zwłaszcza  
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w 2000 r. w odniesieniu przede wszystkim do fosforu fosforanowego i azotu ogólnego. 

Wpływ na to miało zwiększenie ilości budowanych oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem 

związków biogennych, ale i wprowadzanie racjonalnych rozwiązań w rolnictwie 

uwzględniających w większym niż dotychczas stopniu wymogi ochrony środowiska. 

 

RODZAJE 
ZANIECZYSZCZEŃ 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 

 w tysiącach ton na rok 

BZT5 230,7 232,9 284,5 269,1 207,7 214,0 

ChZT CR 1492,5 1594,4 2014,9 2198,1 1866,8 1781,2 

Azot ogólny 204,7 202,7 206,7 260,5 206,8 187,9 

Azot azotanowy 121,7 116,0 100,8 164,8 123,9 119,0 

Azot organiczny 71,8 64,6 90,5 81,5 64,9 51,2 

Fosfor ogólny 13,2 12,7 15,6 15,5 13,9 12,1 

Fosfor fosforanowy 6,3 6,5 25,6 25,9 19,3 5,2 

 

Planowanie w gospodarce wodnej zgodne z zasadami RDW 

 

Od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej (traktat podpisano w kwietniu 2003r.), 

nastąpiło szereg zmian w polityce kraju. Polska jako Państwo Członkowskie prężnie rozwijała 

wiele sektorów gospodarki, głównie były to szeroko rozumiane działania inwestycyjne. 

Przyswajanie nowych warunków prawno-ekonomicznych, następowało i nadal następuje  

w różnym tempie w zależności od sektora, którego dotyczy. Wiele wysiłku włożono  

w dostosowanie polskiego prawodawstwa do przepisów UE. Należy podkreślić,  

iż transpozycje nie zawsze były trafne, nadal istnieją przepisy „czekające w kolejce”  

na dostosowanie do wymogów unijnych. Polskie Prawo wodne kilkukrotnie podlegało 

modyfikacjom, aby sprostać właściwej transpozycji zapisów dyrektywnych w zakresie polityki 

wodnej UE. Trzy podstawowe dyrektywy wyznaczają tę politykę: 

− Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października  

2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej  

(Dz. U. L 327 z 22.12.2000), tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW); 

− Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. 

w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich 

stanu (Dz. U. L 372 z 27.12.2006);  

− Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października  

2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, zwana w skrócie 

dyrektywą powodziową (Dz. U. L 288 z 6.11.2007).  

Komisja Europejska wielokrotnie podkreślała, że zmiany wprowadzone zapisami  

w/w dyrektyw mają przede wszystkim usprawnić działanie obecnie funkcjonujących 

systemów planowania i zarządzania w gospodarce wodnej Państw Członkowskich. W jednym  
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z poradników KE czytamy: „Poszczególne Kraje Członkowskie mają swoje tradycje 

planowania, co oznacza, że wszystkie one posiadają swoje własne, dawno ustalone sposoby 

sterowania rozwojem społecznym  wraz z odpowiadającym temu podziałem ról i przydziałem 

zadań pomiędzy prywatne i publiczne podmioty. Aby wdrożyć RDW w społecznie 

akceptowalny sposób każdy Kraj Członkowski powinien być w stanie odpowiednio 

informować o tych zagadnieniach, a także stwarzać możliwości działania i promować 

aktywne uczestnictwo w tym procesie zainteresowanych stron oraz całego społeczeństwa, co 

oznacza konieczność poddawania procesu planowania, określonym, bieżącym poprawkom  

i korektom.” 

Powyższe wymaga to niewątpliwie odpowiedniego czasu i szeregu działań 

przygotowawczych, w tym posiadania odpowiedniej strategii sektorowej. 

Najważniejszym przesłaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest ochrona zasobów wodnych 

dla przyszłych pokoleń. Aby to nadrzędne dążenie zostało osiągnięte RDW wskazuje w art. 4, 

cele środowiskowe, sformułowane w następujący sposób: 

1) niepogarszanie stanu części wód. 

2) osiągnięcie dobrego stan wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód 

powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych. 

3) spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych  

i polskim prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych (w tym wrażliwych na 

eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, 

narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych, przeznaczonych do celów rekreacyjnych, do poboru wody dla 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, przeznaczonych do 

ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym, do ochrony 

siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie stanu wód jest ważnym czynnikiem 

w ich ochronie). 

4) zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do 

środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji. 

 

Narzędziem planistycznym, które ma usprawniać proces osiągania celów środowiskowych, są 

wg RDW plany gospodarowania wodami. Niniejszy dokument jest jednym z dziesięciu PGW 

na obszarze Polski, gdyż zgodnie z Prawem wodnym, w chwili obecnej wyznaczonych jest  

10 obszarów dorzeczy, w tym Wisły i Odry oraz dorzeczy międzynarodowych: Dniestru, 

Dunaju, Jarftu, Łaby, Niemna, Pregoły, Świeżej i Ücker.
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2.  Ogólny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza 
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2.1 Wody powierzchniowe 

 

Odwzorowanie położenia granic części wód 

 

Poniżej przytoczono definicje części wód powierzchniowych wynikające z Ramowej 

Dyrektywy Wodnej. 

Część wód powierzchniowych oznacza oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych 

taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody 

przejściowe lub pas wód przybrzeżnych. 

W obszarze dorzecza Wisły wyznaczonych jest obecnie: 

� 2662 jednolite części wód rzek, 

� 5 jednolitych części wód przejściowych, 

� 6 jednolitych części wód przybrzeżnych, 

� 483 jednolite części wód jezior. 

Powyższe informacje przedstawiono w załączniku mapowym (zał. 1) 

 

Odwzorowanie typów części wód 

Typy rzek  

W regionie Sudetów, na obszarach położonych >800 m n.p.m., występuje siedem 

cieków o charakterze potoków górskich, na podłożu krystalicznym, budowanym przez skały 

krzemianowe (Typ 3 - Potok sudecki ). Powierzchnia zlewni tych rzek nie przekracza 100 km2, 

zatem wszystkie należą do cieków małych. 

Na obszarach wyżynnych (200-800 m n.p.m.), obejmujących w części zachodniej Polski 

Wyżyny Centralne i fragment Równin Centralnych, zróżnicowanie geologii podłoża oraz 

wielkości cieków jest znacznie większe. Obok małych cieków wyżynnych, o powierzchni 

zlewni 10-100 km2, wyróżnia się: 

� 108 cieków na skałach krzemianowych (Typ 4 - Potok wyżynny krzemianowy  

z substratem gruboziarnistym - zachodni),  

� 14 cieków na piaskowcach (Typ 5 - Potok wyżynny krzemianowy z substratem 

drobnoziarnistym- zachodni, Typ 12 – Potok fliszowy), 

� 48 cieków na lessach (Typ 6 - Potok wyżynny węglanowy z substratem 

drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych)  

� 9 cieków na skałach węglanowych (Typ 7 - Potok wyżynny węglanowy z substratem 

gruboziarnistymi).  

Wśród 29 rzek o powierzchni 100-1000 km2 wyróżnione zostały cztery typy, w tym: 

� 22 rzeki na skałach krzemianowych (Typ 8 - Mała rzeka wyżynna krzemianowa - 

zachodnia),  
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� jedna rzeka na strukturach fliszowych (Typ 14 - Mała rzeka fliszowa) 

� 6 rzek na lessach i skałach węglanowych (Typ 9 - Mała rzeka wyżynna węglanowa).  

Dwie rzeki, o powierzchni zlewni 1000-10000 km2 zostały wydzielone jako typ 

niezróżnicowany pod względem geologii, a jedynie pod względem położenia geograficznego 

(Typ 10 - rzeki średnie na Wyżyn i Równin Centralnych). 

Na obszarach nizinnych <200 m n.p.m. reprezentowane są wszystkie typy wielkościowe rzek:  

� 990 cieków małych (powierzchnia zlewni 10 – 100 km2), w tym 201 cieków na lessach 

(Typ 16 - Potok nizinny lessowo-gliniasty), 646 cieków na utworach staroglacjalnych 

(Typ 17 - Potok nizinny piaszczysty) i 143 cieki na utworach młodoglacjalnych  

(Typ 18 - Potok nizinny żwirowy),  

� 98 rzeki i rzeki średnie na utworach staro- (Typ 19 - Rzeka nizinna piaszczysto- 

gliniasta ) i 49 rzek na utworach młodoglacjalnych (Typ 20 - Rzeka nizinna żwirowa)  

� 14 rzek wielkich >10 000 km2, wydzielone jako jeden Typ 21 - Wielka rzeka nizinna.  

Odcinki przyujściowe siedmiu cieków pod wpływem wód słonych zostały zgrupowane  

w jeden, niezróżnicowany wielkościowo Typ 22 - Rzeka przyujściowa pod wpływem wód 

słonych.  Dodatkowo wyróżnione zostały trzy typy cieków, których funkcjonowanie 

ekologiczne jest niezależne od ekoregionów: 121 małe cieki na obszarze będącym pod 

wpływem procesów torfotwórczych (Typ 23), 28 rzeki i średnie rzeki na obszarze będącym 

pod wpływem procesów torfotwórczych (Typ 24) oraz 46 cieków łączących jeziora (Typ 25).  

Ponieważ, niektóre z wyróżnionych typów występują w różnych Ekoregionach dla 

odróżnienia zostały one dodatkowo zakodowane np. 6 i 61– oznaczają małe cieki na lessach 

(i lessopodobnych) oraz na skałach węglanowych w ekoregionach 14 i 16. Dla 98 rzek  

nie określono typu (Typ 0 – nieokreślony). 

 

Typy  jezior 

 W Obszarze Dorzecza Odry wydzielono sześć typów podstawowych jezior, 

dodatkowo podzielonych na podtypy pod względem stratyfikacji termicznej wód. Całkowita 

liczba jezior o powierzchni większej od 0,5km2 wynosi 420 i jest równa wyodrębnionej liczbie 

jednolitych części wód. W Obszarze Dorzecza Odry stwierdza się występowanie dziewięciu 

typów jezior, w tym:. 

− na Niżu Środkowopolskim wyodrębniono siedem typów jezior, w tym: 

� 9 jezior o niskiej zawartości wapnia, stratyfikowane (Typ 1a), 

� 5 jezior o niskiej zawartości wapnia, niestratyfikowane (Typ 1b), 

� 76 jezior o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, 

stratyfikowane (Typ 2a), 

� 11 jezior o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, 

niestratyfikowane (Typ 2b), 
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� 158 jezior o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, 

stratyfikowane (Typ 3a), 

� 156 jezior o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, 

niestratyfikowane (Typ 3b), 

� 3 jeziora przymorskie, pod wpływem wód słonych (Typ 4); 

− na Nizinach Wschodniobałtycko-Białoruskich występują dwa typy jezior: 

� jedno jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o małym wypływie zlewni, 

stratyfikowane (Typ 5a), 

� jedno jezioro o wysokiej zawartości wapnia, o dużym wypływie zlewni, 

niestratyfikowane (Typ 6b). 

 

Typy wód przejściowych i przybrzeżnych 

Przy określaniu typów wód przybrzeżnych i przejściowych wzięto pod uwagę dwa 

zasadnicze parametry abiotyczne, tj. zasolenie oraz pływy. W obrębie tej kategorii znajdują 

się obszary, na których zachodzi intensywne współoddziaływanie wód rzecznych i morskich. 

Są to: 

a) estuaria ujść dużych rzek do morza, 
b) zalewy morskie. 

 

W granicach polskiej strefy Bałtyku w Obszarze Dorzecza Odry wyróżniono: 

a) dwa typy wód przejściowych, w tym: 

� dwie jednolite części wód typu lagunowego z substratem mułowym i piaszczystym 

(TWI), 

� dwie jednolite części wód typu ujściowego z substratem piaszczystym (TWV); 

b) dwa typy wód przybrzeżnych, w tym: 

� dwie jednolite części wód typu otwartego wybrzeża z klifami i substratem 

piaszczystym (CWII), 

� trzy jednolite części wód typu otwartego wybrzeża z substratem piaszczystym  

z brzegiem wydmowym (CWIII). 

 

Określenie warunków referencyjnych 

 

Warunki referencyjne stanowią ustalone dla poszczególnych typów wód wartości 

wzorcowe w zakresie elementów jakości hydromorfologicznej i fizykochemicznej a przede 

wszystkim jakości biologicznej, odpowiadającej bardzo dobremu stanowi ekologicznemu tych 

wód.  

W roku 2004 zostały przeprowadzone w Polsce pierwsze prace w zakresie ustalenia 

warunków referencyjnych odpowiednich dla poszczególnych typów wód powierzchniowych, 
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zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej (Załącznik II). Prace te miały na celu 

ustalenie wstępnych warunków referencyjnych dla wybranych typów wód, na podstawie 

ówcześnie istniejących informacji w tym zakresie tj. wyników monitoringu wód oraz danych 

literaturowych. Przeprowadzone prace polegały przede wszystkim na rozpoznaniu metod 

stosowanych do wyznaczania warunków referencyjnych, inwentaryzacji istniejących danych, 

wskazaniu typów wód rzecznych, jeziornych, przejściowych i przybrzeżnych, dla których 

miały być wyznaczone wstępne warunki referencyjne oraz wstępna charakterystyka 

warunków referencyjnych dla wybranych typów wód w poszczególnych kategoriach wraz  

z określeniem braków w danych, w zakresie elementów hydromorfologicznych, 

fizykochemicznych i biologicznych. Ustalenie jedynie wstępnych warunków referencyjnych 

dla niektórych z wybranych typów wód spowodowane było licznymi brakami w informacjach, 

zwłaszcza w zakresie danych biologicznych. Elementem prac przeprowadzonych w roku 2004 

w zakresie ustalania warunków referencyjnych, było również ustalenie kształtu sieci 

monitoringowej w celu pozyskania informacji o uwarunkowaniach biologicznych panujących 

w poszczególnych typach wód.  

W wyniku przeprowadzonych prac ustalono warunki referencyjne dla typów wód  

w poszczególnych kategoriach wód: 

 

WODY PŁYNĄCE (rzeki i potoki) 

Wstępne warunki referencyjne określono dla wszystkich typów wód w tej kategorii,  

przy czym: 

Szczegółowo opisano warunki dla ośmiu typów wód płynących: 

1. Potok tatrzański krzemianowy 

2. Potok tatrzański węglanowy 

3. Potok sudecki 

4. Potok wyżynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym – zachodni 

5. Potok wyżynny krzemianowy z substratem drobnoziarnistym – zachodni 

7. Potok wyżynny węglanowy z substratem gruboziarnistym 

18. Potok nizinny żwirowy 

20. Rzeka nizinna żwirowa 

 
Ogólnie opisano warunki dla trzech typów: 

22. Rzeki przyujściowe pod wpływem wód słonych 

24. Rzeki w dolinach zatorfionych 
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25. Rzeki łączące jeziora 

Dla pozostałych 15 typów wód płynących dokonano opisu warunków abiotycznych oraz 

niekompletnego opisu warunków biologicznych (z uwagi na brak danych w tym zakresie). 

 

WODY PRZEJŚCIOWE I PRZYBRZEŻNE 

Z uwagi na brak danych biologicznych dla wszystkich typów wód, nie określono warunków 

referencyjnych dla tych wskaźników. Oszacowano natomiast wstępnie wartości referencyjne 

wartości parametrów fizyko- chemicznych dla wód w tych kategoriach. 

 

JEZIORA 

Specyficzne dla typu wartości referencyjne dla chlorofilu a i makrofitów w jeziorach 

W chwili obecnej istnieje w Polsce oficjalna klasyfikacja jezior, zgodna z Ramową 

Dyrektywą Wodną, wyłącznie na podstawie chlorofilu a (obfitość fitoplanktonu)  

i makrofitów. Dla tych elementów biologicznych wyznaczono wartości referencyjne. 

 

Chlorofil a 

Wartości referencyjne ustalono dla 4 typów jezior: stratyfikowanych i niestratyfikowanych  

i w ich obrębie dla jezior o małej (<2) i dużej (>2) wartości wskaźnika Schindlera. Podstawą 

wyznaczenia wartości referencyjnych była analiza danych z potencjalnych stanowisk 

referencyjnych wyselekcjonowanych na podstawie kryteriów presji. Jest to jedna z metod 

rekomendowanych przez Komisję Europejską w ramach Wspólnej Strategii Wdrażania RDW 

(metoda przestrzenna - spatially based metod). Wartość referencyjną chlorofilu a stanowi 

mediana ze średnich wartości parametru w populacji jezior referencyjnych  

w obrębie wyżej wymienionych typów. 

 

Ustalono następujące wartości referencyjne dla chlorofilu a: 

 

Typ jeziora Chlorofil a 

Jeziora stratyfikowane, wskaźnik Schindlera<2   3,1 µg/l 

Jeziora stratyfikowane, wskaźnik Schindlera>2   4,8 µg/l 

Jeziora niestratyfikowane, wskaźnik Schindlera<2   5,7 µg/l 

Jeziora niestratyfikowane, wskaźnik Schindlera>2   5,9 µg/l 

 

Makrofity 

Podstawą oceny jezior na podstawie makrofitów jest Makrofitowy Indeks Stanu 

Ekologicznego. Indeks służy do oceny jezior ramieniowych głębokich i ramieniowych płytkich, 

a więc do klasyfikacji dwóch typów jezior o wodach twardych, wydzielonych na podstawie 
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makrofitów. Nie stosuje się do jezior lobeliowych, dla których klasyfikacji na podstawie 

makrofitów dotąd nie opracowano. Przy ustalaniu warunków referencyjnych, a następnie 

przy opracowywaniu klasyfikacji jezior na podstawie makrofitów zastosowano, podobnie jak 

w przypadku chlorofilu a, metodę przestrzenną, czyli przeanalizowano dane o roślinności  

z potencjalnych stanowisk referencyjnych wyselekcjonowanych na podstawie kryteriów 

presji. Wartość indeksu zawiera się pomiędzy 0 a 1. Jako wartość referencyjną (mieszcząca 

się w zakresie stanu bardzo dobrego) przyjęto graniczna wartość dla stanu bardzo dobrego  

i dobrego, wynosząca w obu typach jezior 0,680.  

 

Na podstawie wskazanych warunków referencyjnych dla poszczególnych typów wód, 

dokonano oceny stanu ekologicznego tych wód i tym samym wskazano wody/obszary 

mogące pełnić funkcje referencyjne, dla wypełnienia zobowiązań narzuconych w Załączniku 

II RDW, w zakresie utworzenia sieci referencyjnej dla poszczególnych typów części wód 

powierzchniowych. Jednak z uwagi na brak warunków dla wszystkich typów wód 

powierzchniowych, zadanie to będzie również wymagać uzupełnienia w dalszych pracach 

planistycznych. 

Procedurę ustalenia warunków referencyjnych przeprowadzono zgodnie z wymogami 

załącznika II do Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz zgodnie z zawartymi w podręcznikach 

wytycznymi metodycznymi do ustalenia warunków referencyjnych i granic klas stanu 

ekologicznego dla śródlądowych wód powierzchniowych, przejściowych i przybrzeżnych. 

Jednak opracowane wówczas wstępne warunki referencyjne wymagają weryfikacji na 

podstawie uzyskanych wyników z przeprowadzonych badań. W ramach realizowanych od 

2005 r. badań monitoringowych wód powierzchniowych, pozyskiwane są informacje do 

uszczegółowienia prac nad ustaleniem warunków referencyjnych, jak również prace w tym 

zakresie. Uzyskane wyniki będą podstawą do ustalenia właściwych wartości granicznych 

stosowanych przy ocenie stanu wód, jednak obecnie obowiązujące są wstępne warunki 

referencyjne ustalone w 2004 r. 

 

 

2.2 Wody podziemne 

 

Odwzorowanie położenia i granic części wód podziemnych zawiera załącznik nr 1. 



21 

 

3.  Podsumowanie znaczących oddziaływań i wpływów 
działalności człowieka na stan wód powierzchniowych  
i podziemnych 

 
Na aktualny stan jakościowy zasobów wodnych w dorzeczu Odry wpływają przede 

wszystkim zanieczyszczenia odprowadzane ze źródeł punktowych - głównie z miejscowości  

o niedostatecznie uporządkowanej gospodarce wodno-ściekowej. Do wód 

powierzchniowych w dorzeczu Odry odprowadzanych jest rocznie 855,3 mln m3 ścieków,  

w tym ścieków oczyszczanych 797,4 mln m3 i bez oczyszczania – 57,9 mln m3.  

O niedostatecznym stopniu oczyszczania ścieków świadczyć mogą dane statystyczne 

wykazujące, że na 14,45 mln mieszkańców dorzecza 3,1 mln korzysta z oczyszczalni ścieków 

mechanicznych. Ogółem jednak obszar dorzecza wypada lepiej niż obszar dorzecza Wisły. 

Łączna liczba korzystających z oczyszczalni ścieków stanowi 9,17mln co stanowi ok. 64 % 

liczby mieszkańców dorzecza.  

Ścieki z punktowych źródeł zanieczyszczeń to również podstawowe źródło zanieczyszczeń 

wód jezior. Do jezior wykorzystywanych rekreacyjnie przedostają się ścieki z ośrodków 

wypoczynkowych oraz obiektów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora, a nie 

posiadających odpowiednio rozwiązanej gospodarki ściekowej.  

 

Do znaczących presji na obszarze dorzecza Odry należą również zanieczyszczenia obszarowe, 

w tym zanieczyszczenia pochodzące z rolnictwa. Zlewnie ponad połowy cieków i jezior mają 

charakter rolniczy. Pomimo, że zużycie nawozów sztucznych jaki i naturalnych zmniejszyło się 

w ostatnich latach, to jednak rolnictwo i hodowla pozostają nadal źródłem zanieczyszczenia. 

Często zdarza się, że pola uprawne przylegają bezpośrednio do brzegów rzek i jezior.  

Brak bariery ochronnej w postaci pasów zieleni i zadrzewień sprzyja przenikaniu 

zanieczyszczeń rolniczych do wód. Również rekreacyjnemu wykorzystywaniu cieków i jezior 

towarzyszy często proces niszczenia brzegów i roślinności brzegowej. Sprzyja to erozji 

glebowej, niszczy szatę roślinną, a w efekcie przyczynia się wzrostu dopływu zanieczyszczeń 

do wód. 

 

Specyfiką środowiska wód przybrzeżnych jest podleganie presji wynikającej w przeważającej 

części z działalności gospodarczej prowadzonej na lądzie. Na wody przybrzeżne oddziaływują 

zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł punktowych i obszarowych odprowadzane  

z obszarów gmin zlokalizowanych wzdłuż wybrzeża Bałtyku oraz zanieczyszczenia 

wprowadzane z wodami rzek dopływających.. Dla porównania zanieczyszczenia powstające 

na lądzie stanowią 97% zanieczyszczeń wprowadzanych do Bałtyku, a zanieczyszczenia 
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wynikające z działalności na morzu mają w nich tylko 3% udziału (źródło: Raport  dla Odry 

2005). 

 

Aktualnie realizowane i planowane zamierzenia inwestycyjne w obszarze dorzecza Odry 

związane są głównie z rozbudową i modernizacją istniejących oczyszczalni ścieków. 

Inwestycje ukierunkowane są głownie na przyjęcie większych ilości ścieków i podniesienie 

stopnia redukcji zanieczyszczeń. Rozbudowa istniejących oczyszczalni wiąże się głównie  

z przyjmowaniem ścieków z drobnych miejscowości, zlokalizowanych wokół głównego 

ośrodka miejskiego oraz z budową nowych ciągów technologicznych, podnoszących 

uzyskiwane efekty oczyszczania. W działalności modernizacyjnej dominuje kierunek 

intensyfikacji procesów eliminacji związków biogennych, a zwłaszcza w zakresie usuwania 

związków azotu. W ośrodkach miejskich dotychczas nie posiadających oczyszczalni ścieków, 

działania inwestycyjne ukierunkowane są na budowę wysokosprawnych oczyszczalni 

mechaniczno-biologicznych z pełną eliminacją związków biogennych. 

Na obszarze dorzecza Odry znajduje się 64 JCWPd, z czego 15 (w tym subczęści) jest 

zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu w 2015 roku. Stanowi to łącznie 11,28 % 

obszaru Dorzecza i obejmuje 13261,9 km2. Zidentyfikowano trzy rodzaje presji 

antropogenicznych, które mają wpływ na słaby stan ilościowy i jakościowy wód 

podziemnych, tj. nadmierny pobór wód podziemnych, punktowe źródła zanieczyszczeń, oraz 

górnictwo podziemne i odkrywkowe. Przeważająca część presji antropogenicznych na stan 

ilościowy i chemiczny wód podziemnych na obszarze dorzecza Odry stanowi górnictwo 

zarówno odkrywkowe, jak i podziemne. Eksploatacja odkrywkowa węgli brunatnych jest 

przyczyną powstawania wielkoobszarowych lejów depresji, związanych z odwadnianiem 

odkrywek. Górnictwo podziemne jest przyczyną znacznych niedoborów wód podziemnych  

w rejonie eksploatacji, na skutek intensywnego odwadniania górotworu. Jest również 

przyczyną zaburzenia równowagi hydrochemicznej w górotworze i ma poważny, negatywny 

wpływ na jakość i skład wód podziemnych. Presje te, na skutek długotrwałego wypełniania 

lejów depresji, utrzymują się przez długi okres, co nawet po zakończeniu eksploatacji 

stanowi przyczynę ryzyka nieosiągnięcia dobrego stanu w 2015 roku przez JCWPd, na których 

obszarze prowadzona jest lub była działalność górnicza. Na obszarze dorzecza Odry 

zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu w 2015 roku ze względu na górnictwo 

podziemne i odkrywkowe jest 11 JCWPd ( w tym subczęści JCWPd), co stanowi łącznie 9,31 % 

obszaru dorzecza Odry, tj. 11365,3 km2.  

 Drugą istotną przyczyną ryzyka nieosiągnięcia dobrego stanu przez wody podziemne 

na obszarze dorzecza Odry jest intensywny pobór wód podziemnych. Skoncentrowany pobór 

wód podziemnych, mający wpływ na słaby stan ilościowy JCWPd ma miejsce w rejonie 

aglomeracji łódzkiej, oraz w rejonie Świnoujścia. Dodatkowo bardzo niski stan, bądź wręcz 

brak rezerw wód podziemnych w rejonach nadmorskich, połączony z intensywną 



23 

 

eksploatacją zasobów wód podziemnych prowadzi do ascenzji wód słonych. Ma to również 

odbicie w słabym stanie chemicznym JCWPd. Presje określone jako nadmierny pobór wody 

podziemnej zidentyfikowano w 2 JCWPd, których łączna powierzchnia wynosi 579,2 km2,  

co stanowi 0,49 % powierzchni obszaru dorzecza Odry. 

 Na obszarze dorzecza Odry stan chemiczny 2 JCWPd uznano jako słaby. Są to części 

wód zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu w 2015 roku. Zidentyfikowane presje można 

zaliczyć do punktowych źródeł zanieczyszczeń. Zagrożone JCWPd mają łączną powierzchnię 

1317,4 km2, co stanowi 1,12 % obszaru dorzecza Odry. 

 

Punktowe źródła zanieczyszczeń - jeziora 

Na podstawie wyników prac prowadzonych w IOŚ, dotyczących stanu jezior w Polsce, 

a także literatury przedmiotu wiadomo, że w obszarach pojeziernych największym 

zagrożeniem jakości wód są punktowe źródła zanieczyszczeń, odprowadzające ścieki 

bezpośrednio do wód jezior lub do wód ich dopływów, spływy biogenów z rolniczo 

użytkowanej zlewni (z uwzględnieniem wielkotowarowej hodowli zwierząt) oraz turystyka  

i rekreacja.  

W ostatnich latach na terenach pojeziernych oddawanych jest do użytku bardzo wiele 

nowych oczyszczalni ścieków, a stare są modernizowane lub następuje poprawa ich 

eksploatacji. Z roku na rok wzrasta udział ścieków oczyszczanych biologicznie wraz  

z chemicznym strącaniem fosforu, co ma ogromne znaczenie dla ochrony jezior. Dlatego  

w latach 2006-2007 r., wykonując pogłębioną analizę presji na jeziora, uznano, że jej 

podstawą powinny być najnowsze dostępne dane o punktowych źródłach zanieczyszczeń  

np. z Urzędów Marszałkowskich. 

W obecnej sytuacji – brak dokładnych rzeczywistych danych – podstawą do oceny zagrożeń 

jezior ściekami z punktowych źródeł mogły być wyłącznie dane o źródłach zanieczyszczeń 

zgromadzone w bazie danych JEZIORA na podstawie komunikatów o stanie czystości jezior 

przygotowywanych przez WIOŚ-ie o każdym monitorowanym jeziorze. Te dane z lat 2000-

2005 były przedmiotem analizy w raporcie 2007 r. (raport do KE). Obejmowały one 

precyzyjny opis miejsca zrzutu ścieków do znanego odbiornika (jezioro lub dopływ), sposób 

oczyszczania, ilość i ładunek (BZT5, fosfor) odprowadzanych ścieków. Dotyczyły one 130 

jezior, będących odbiornikami ścieków, spośród 498 monitorowanych w tym okresie i choć 

częściowo mogły być już nieaktualne (z powodu np. modernizacji oczyszczalni lub likwidacji 

obiektu po roku 2000), stanowiły jedyne możliwe wówczas do wykorzystania źródło.  

Degradacja wód jezior pozostających pod wpływem punktowych źródeł 

zanieczyszczeń jest od lat szeroko opisywana i dokumentowana wynikami badań 

monitoringowych. Jakkolwiek od początku lat 90. obserwuje się zdecydowaną poprawę 

stopnia oczyszczania ścieków i wzrost udziału ścieków oczyszczanych chemicznie (usuwanie 

fosforu), odprowadzanych w zlewniach jezior, to pozostają one ciągle poważnym źródłem 
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eutrofizacji wód stojących. Jeziora przez lata zanieczyszczane ściekami oczyszczonymi  

w niedostatecznym stopniu, nawet po odcięciu źródeł zanieczyszczeń lub wprowadzeniu 

zaawansowanych technik oczyszczania, z usuwaniem fosforu włącznie, powoli reagują na te 

zmiany ze względu na wewnętrzne zasilanie biogenami skumulowanymi w zbiorniku przez 

lata jego zanieczyszczania. Dlatego w ocenie zagrożenia jezior ryzykiem niespełnienia celów 

środowiskowych przyjęto generalne założenie, że jeziora będące odbiornikami ścieków 

należą do grupy zagrożonych.  

Jeziorami zagrożonymi, w bardzo wielu przypadkach, są bezpośrednie i pośrednie 

odbiorniki ścieków z punktowych źródeł zanieczyszczeń, zarówno obecnie jak i w przeszłości. 

Liczna jest grupa jezior, w których skutki wieloletniego zanieczyszczania ściekami widoczne 

są kilka lat po odcięciu dopływu ścieków, czy też usprawnieniu procesu ich oczyszczania. 

Jeziora te są obecnie odbiornikami ścieków miejskich oczyszczanych w sposób mechaniczno-

biologiczny z usuwaniem fosforu. Charakteryzują się one na ogół wysokimi stężeniami 

chlorofilu przekraczającymi wartości graniczne dla stanu dobrego i umiarkowanego. Niższe 

od granicznych wartości chlorofilu stwierdzono, w raporcie z roku 2007, w 22 jeziorach 

odbierających ścieki i w tych przypadkach przeanalizowano dokładniej charakterystykę 

punktowych źródeł zanieczyszczeń, która została podana w komunikatach o stanie czystości 

tych jezior i włączona do bazy danych JEZIORA. W wyniku analizy zdecydowano o wyłączeniu 

z listy jezior zagrożonych tych części wód, które są pośrednimi odbiornikami niewielkich ilości 

ścieków oczyszczanych mechaniczno-biologicznie wraz z chemicznym usuwaniem fosforu,  

a ich zrzut następuje do dopływu, często w odległości kilku kilometrów od jeziora. W kilku  

z nich badane były makrofity i one wskazywały również na dobry stan ekologiczny tych jezior, 

a wspomagające elementy fizyczno-chemiczne odpowiadały swoimi wartościami stanowi  

co najmniej dobremu. 

Analiza wykazała ponadto, że w grupie jezior obecnie zanieczyszczanych znajdują się 

zbiorniki będące bezpośrednimi odbiornikami ścieków. Często są to niewielkie źródła, jak 

ośrodek rekreacyjny, budynek mieszkalny, czy szkoła, jednakże biorąc pod uwagę, specyfikę 

jezior (systemy prawie zamknięte, w których raz wprowadzone zanieczyszczenia wchodzą  

w obieg materii) systematyczna dostawa nawet niewielkich ilości biogenów ma znaczenie dla 

jakości wód i powodować może lokalne (w litoralu) niekorzystne zmiany elementów 

biologicznych, takich jak makrofity, czy makrofauna bezkręgowa.  

Do jezior zagrożonych w 2015 r., o ile nie zostaną podjęte odpowiednie działania ochronne  

w zlewni, zaliczono wiele jezior od lat zanieczyszczanych ściekami i choć w wielu 

przypadkach w ostatnich latach ograniczono ładunki dostające się do ich wód ze źródeł 

punktowych, to jest to zbyt krótki czas na osiągnięcie zadowalającej poprawy jakości wód 

jezior. Wśród takich jezior są również zbiorniki, dla których w roku prognostycznym wartość 

wskaźnika presji była niska.   
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Obecnie dysponujemy dodatkowymi danymi o punktowych źródłach zanieczyszczeń jezior 

monitorowanych w 2006 r. Zostały one wykorzystane przy weryfikacji zagrożeń jezior w roku 

2008, stosując te same, wyżej opisane zasady. Dostępne informacje nt. zanieczyszczeń 

punktowych za 2006 przedstawia tabela poniżej. 

Nazwa jeziora nazwa źródła 
sposób 

oczyszczania 
ścieków 

rodzaj źródła 
odległość 
od jeziora 

ilość 
ścieków 

[m3/doba] 

ładunek 
BZT5 [kg 

O2/doba] 

ładunek 
fosforu 

[kg 
P/doba] 

Nogat ścieki komunalne 
mech-biol. z 
usuwaniem 

fosforu 
pośrednie 21 km 203,7 - - 

Runowskie Duże 
ścieki z oczyszczalni 
miejskiej Więcborka 

mechaniczny pośrednie 2,0 km 49757 5,5 0,28 

Runowskie Duże 
ścieki z osiela 

mieszkaniowego 
mechaniczno-

biologiczny 
bezpośrednie - - - - 

Runowskie Duże 
wody pochłodnicze z 

gorzelni 
mechaniczny bezpośrednie - - - - 

Witosławskie 
ścieki z oczyszczalni 

gminnej w Witosławiu 
mechaniczno-

biologiczny 
pośrednie 0,1 km - - - 

Wielkie 
(Obrzańskie) 

ścieki komunalne 
mech-biol. z 
usuwaniem 

fosforu 
pośrednie 2,0 km 500 5,0 0,42 

Wdzydze 
Północne 

(Radolne, Jelenie, 
Gołuń) 

ścieki z oczyszczalni 
komunalnej 

mech-biol. z 
usuwaniem 

fosforu 
bezpośrednie - 106 0,8 [ 0,2 

Łęgowskie 
ścieki miejskie (odciek 

z pól irygacyjnych) 

mech-biol. z 
usuwaniem 

fosforu 
pośrednie 0,5 km 2656 25,0 3,4 

Łęgowskie ścieki ze wsi gminnej 
mechaniczno-

biologiczny 
pośrednie 15 km 150 2,7 - 

Skockie 
(Rościńskie) 

ścieki z oczyszczalni 
miejskiej 

mech-biol. z 
usuwaniem 

fosforu 
pośrednie 3,5 km 360 6,8 - 

Suszewskie 
ścieki z osiedla 

mieszkaniowego 
mechaniczno-

biologiczny 
pośrednie 3,5 km 34 0,17 - 

Wilczyńskie 
ścieki z oczyszczalni 

gminnej w 
Budzisławiu 

mechaniczno-
biologiczny 

pośrednie 3,2 km 99,6 0,657 0,090 

Jamno 
ścieki z ośrodków rekr. 

(oczyszczalnia 
zbiorcza) 

mech-biol. z 
usuwaniem 

fosforu 
bezpośrednie  3708 4,08 1,52 

Jamno 
ścieki bytowo-
gospodarcze 

mechaniczno-
biologiczny 

pośrednie 16,0 km 192 3,46 0,787 

Jamno 
ścieki miejskie z 

Koszalina (oczyszcz. w 
Jamnie) 

mech-biol. z 
usuwaniem 

fosforu 
pośrednie 2,9 km 36552 153,5 21,9 

Jamno 
ścieki z kanalizacji 

deszczowej Koszalina 
mechaniczny pośrednie 8,0 km - - - 

Jamno 
ścieki miejskie z 

Sianowa 
mechaniczno-

biologiczny 
pośrednie 8,1 km 565 30,53 4,976 

Jamno 
ścieki z Zakładów 

Przemysłu 
Zapałczanego 

mechaniczny pośrednie 7,9 km - - - 

Miedwie 
ścieki z oczyszczalni 

wiejskiej 
mechaniczno-

biologiczny 
bezpośrednie  80 2,7 0,69 

Miedwie 
ścieki z oczyszczalni 

gminnej 
mechaniczno-

biologiczny 
pośrednie 12,0 km 135 0,9 1,1 

Miedwie 
ścieki z oczyszczalni 

wiejskiej 
mechaniczno-

biologiczny 
pośrednie 13,0 km 28 0,27 0,56 

Miedwie 
ścieki z oczyszczalni 

wiejskiej 
mechaniczno-

biologiczny 
pośrednie 1,5 km 40 2,5 0,64 

Miedwie 
ścieki z oczyszczalni 
miejskiej (Kanałem 

mechaniczno-
biologiczny 

pośrednie 6,8 km 6283 22,0 8,8 
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Młyńskim) 

Miedwie 
ścieki z oczyszczalni 

wiejskiej 
mechaniczno-

biologiczny 
pośrednie 9,0 km 50 0,5 0,1 

Parnowskie 
wody opadowe z 

terenu wsi Cieszyn 
mechaniczny pośrednie 0,07 km 86 0,16 0,06 

Raduń (z 
j.Dybrzno) 

ścieki z kanalizacji 
deszczowej miasta 

Wałcz 
mechaniczny bezpośrednie - - - - 

Raduń (z 
j.Dybrzno) 

ścieki z oczyszczalni 
we wsi Strączno 

mechaniczno-
biologiczny 

pośrednie 0,1 km 58 1,626 0,104 

Sulimierskie 
ścieki z oczyszczalni 

wiejskiej 

mech-biol. z 
usuwaniem 

fosforu 
bezpośrednie - 48,0 0,5 0,2 

 

Wyniki badań monitoringowych jezior prowadzonych w 2007 r., przekazywane przez 

wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska do GIOŚ, nie zawierają informacji  

o punktowych źródłach zanieczyszczeń, odprowadzanych bezpośrednio lub pośrednio do 

wód monitorowanych w tym roku jezior (jak też o żadnych innych presjach wywieranych na 

monitorowane jeziora). 

 

Zanieczyszczenia obszarowe wód powierzchniowych i podziemnych 

 
� Działalność rolnicza  

 
W strukturze użytkowania gruntów na terenie dorzecza największy obszar zajmują grunty 

orne (47 %powierzchni). Lasy i grunty leśne stanowią 3841 tys. ha, czyli 32% ogólnej 

powierzchni dorzecza. Ponad 8% zajmują łąki rozciągające się na powierzchni 923 tys. ha 

oraz sady (sadownictwo, ogrodnictwo i warzywnictwo) o powierzchni 10,2 tys. ha, których 

udział w strukturze użytkowania wynosi zaledwie 0,1 %. 

 

− Zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych 

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych związkami azotu ze źródeł 

rolniczych jest jednym z istotniejszych wpływów działalności antropogenicznej na stan wód. 

Skutkami nieprawidłowo prowadzonej działalności rolniczej jest zanieczyszczenie wód 

powierzchniowych i podziemnych związkami azotu powodujące proces eutrofizacji wód 

powierzchniowych, tym samym uniemożliwiając m.in. ich rekreacyjne wykorzystanie  

i dyskwalifikując wody do ich poboru w celu zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. 

Zanieczyszczenie wód związkami azotu stanowi również zagrożenie dla ekosystemów 

wodnych i od wód zależnych. Na obszarze dorzecza Odry w okresie 2004 – 2007 

funkcjonowało 12 obszarów szczególnie narażonych o łącznej powierzchni 4967,85 km2. Po 

przeprowadzonej weryfikacji wód wrażliwych i OSN w latach 2008 – 2011 będzie 

funkcjonować 11 obszarów na powierzchni 3436,67 km2. Wg informacji z Raportu 2008,  

w obszarze dorzecza programami działań w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód 
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związkami azotu ze źródeł rolniczych w pierwszym okresie objętych zostało  

6939 gospodarstw rolnych. Obowiązujący w Polsce stopień obciążenia azotem ze źródeł 

rolniczych, pochodzącym z tego typu nawozów nie może przekraczać rocznie 170 kg N/ ha 

użytków rolnych. 

 

� Przypadkowe wycieki (zidentyfikowane zagrożenia nadzwyczajne – wg raportów o 
stanie środowiska WIOŚ) 
 

Ogólnodostępne dane dotyczące interwencji w przypadku zaistnienia awarii publikowane są 

na stronie internetowej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska http://www.gios.gov.pl  

w następujących dokumentach: 

Rejestr poważnych awarii w 2003 roku 

Rejestr poważnych awarii 2005 roku 

Rejestr poważnych awarii 2006 roku  

Rejestr poważnych awarii w I półroczu 2006 roku  

Rejestr poważnych awarii w I półroczu 2007 roku 

Raport o występowaniu poważnych awarii w 2003 roku 

Raport o występowaniu poważnych awarii w 2004 roku  

Raport o występowaniu poważnych awarii w 2005 roku 

Raport o występowaniu poważnych awarii w 2006 roku  

Raport o występowaniu poważnych awarii w I półroczu 2007 roku 

W dokumentach tych znajduje się informacja o dacie i miejscu zaistnienia zdarzenia oraz opis 

zdarzenia i działania podjęte przez Inspekcje Ochrony Środowiska. Poniżej przedstawiono 

zestawienie liczbowe zarejestrowanych w okresie ostatnich 5 lat zagrożeń nadzwyczajnych 

mogących oddziaływać na stan zasobów wodnych. 

Lp. Rodzaj zagrożenia Liczba Komentarz 

1 transportowe 61 
Najwięcej zagrożeń spowodowanych było wypadkami 
drogowymi. 

2 rurociągi przesyłowe 15 
Najczęstszymi przyczynami awarii były nielegalne nawierty 
na rurociągach przesyłowych. 

3 awarie instalacji 51 
Rozszczelnieniu ulegały transformatory, przewody oraz inne 
instalacje. 

4 inne 59 
Najczęstszą przyczyna zagrożeń były pożary lub nielegalne 
zrzuty ścieków przez nieznanych sprawców. 

 

� Zrzuty ścieków komunalnych z terenów nieobjętych kanalizacją 

W obszarze dorzecza oszacowany łączny ładunek zanieczyszczeń w ściekach 

nieoczyszczonych, pochodzący od mieszkańców niepodłączonych do kanalizacji wynosi: 
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BZT5 kg/rok 115 656 528 

ChZTCr kg/rok 260 227 188 

zawiesina kg/rok 134 932 616 

azot ogólny kg/rok 22 745 783 

fosfor ogólny kg/rok 3 758 837 

 

Dla obszaru dorzecza średni ładunek zanieczyszczeń pochodzący od mieszkańców 

niepodłączonych do kanalizacji w przeliczeniu na km2 powierzchni dorzecza wynosi 

odpowiednio dla :  

 

BZT5 981,7 kg/rok/km
2
 

ChZTCr 2 208,8 kg/rok/km
2 

zawiesina 1 145,3 kg/rok/km
2 

azot ogólny 193,1 kg/rok/km
2 

fosfor ogólny 31,9 kg/rok/km
2 

 
Pobory wód powierzchniowych i podziemnych 
 

Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę gospodarki komunalnej, rolnictwa  

i przemysłu w dorzeczu Wisły są zasoby wód powierzchniowych, stanowiące tutaj ponad  

84 % poborów wody. Zdecydowana większość wody, bo ok. 70% przeznaczana jest na cele 

przemysłowe. Od kilku lat obserwuje się spadek zużycia wody, który w dorzeczu Odry  

w przypadku przemysłu przyniósł zmniejszenie ilości zużywanej wody o ok. 35%, a  

w odniesieniu do gospodarki komunalnej o ok. 31% . Związane jest to z racjonalizacją zużycia 

wody w przemyśle, likwidacją nadmiernie wodochłonnych technologii, zmniejszaniem strat 

wody w sieciach wodociągowych i ograniczanie jej marnotrawstwa przez odbiorców, co jest 

m.in. skutkiem stałego wzrostu cen wody. Całkowite zużycie wody w dorzeczu Odry wynosi 

rocznie ok. 4482,0 mln m3.  

Pobór wód powierzchniowych 
 

Lp. Użytkownik wody 
Pobór wody 
[tys. m

3
/rok] 

1 Pobory dla rolnictwa i nawodnień  423,5 

2 
Pobory dla publicznego zaopatrzenia w wodę 
(sieci wodociągowych) 

119,2 

3 Pobory wody dla przemysłu (z ujęć własnych) 3370,0 

 Łącznie 3912,7 
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Pobór wód podziemnych 
 

Lp. Użytkownik wody 
Pobór wody 
[tys. m

3
/rok] 

1 
Pobory dla publicznego zaopatrzenia w 
wodę (sieci wodociągowych) 

619,2 

2 Pobory dla przemysłu w tym IPPC 80,1 

 Łącznie 699,3 

 
Zmiany hydromorfologiczne 
 
Silnie zmienione i sztuczne części wód w obszarze dorzecza  
 

Liczba JCWP 
uznanych za silnie 

zmienione  

Liczba JCWP 
uznanych za 

sztuczne  

Długość JCWP SZCW / 
SCW [km] 

592 60 
18980,0/ 
941,9802 

 
Łącznie, w obszarze dorzecza, jako silnie zmienione lub sztuczne części wód uznano  
652 JCWP. Łączna długość cieków przekształconych morfologicznie w obszarze dorzecza 
wynosi 19922,0790 km co stanowi ok. 48 % łącznej długości JCWP.  
 
Części wód zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu do 2015 roku 
 
Jednolite części wód powierzchniowych zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu do roku 
2015 

Lp. Typ oddziaływania (presji) 
Liczba 
JCWP 

ogółem 

Liczba 
zagrożonych 

JCWP 

% 
zagrożon

ych 
JCWP 

Powierzchnia 
zlewni 

zagrożonych 
JCWP [km

2
] 

% obszaru 
dorzecza 

wykazany jako 
zagrożony 

1 Punktowe źródła zanieczyszczeń 1734 219 12,6 14 736,4 12,5 

2 Zanieczyszczenia obszarowe 1734 330 19,0 26 385,2 22,4 

3 Pobory wód powierzchniowych 0 0 0 0 0 

4 Zmiany reżimu hydrologicznego 0 0 0 0 0 

5 Przekształcenia morfologiczne 0 0 0 0 0 

6 
Inne użytkowania wód 
powierzchniowych 

1734 82 4,7 3 052,6 2,6 

 
Jednolite części wód podziemnych zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu do roku 2015 

Lp. Typ oddziaływania (presji) 
Liczba 
JCWPd 
ogółem 

Liczba 
zagrożonych 

JCWPd 

% 
zagrożonych 

JCWPd 

Powierzchnia 
zagrożonych 

JCWPd 
[km

2
] 

% obszaru 
dorzecza 
wykazany 

jako 
zagrożony 

1 Punktowe źródła zanieczyszczeń 64 2 3,1 1317,4 1,12 

2 Zanieczyszczenia obszarowe 64 0 0 0 0 

3 Pobory wód podziemnych 64 2 3,1 579,2 0,49 

4 Sztuczne zasilanie wód podziemnych 64 0 0 0 0 

5 Zrzuty do wód podziemnych 64 0 0 0 0 
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6 
Inne użytkowania wód podziemnych: 
górnictwo odkrywkowe 

64 6 9,4 8164,4 6,95 

7 
Inne użytkowania wód podziemnych: 
górnictwo podziemne 

64 5 7,8 3200,9 2,72 
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4.  Zmiany klimatu a gospodarowanie wodami w pierwszym 
cyklu planistycznym 

Zmiany klimatu na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci zostały opisane w niniejszy 

punkcie PGW. Na podstawie pozyskanych danych oraz założonego horyzontu czasowego dla 

pierwszego cyklu planowania wg RDW można stwierdzić, iż przewidywane zmiany klimatu 

będą bardzo mało znaczące wobec jakichkolwiek działań zidentyfikowanych w PGW. 

 

Rozkład przestrzenny temperatury powietrza na obszarze Polski 

Zaznacza się ogólna tendencja spadku średniej rocznej temperatury powietrza  

z południowego zachodu na północny-wschód. Najwyższe wartości średniej rocznej 

temperatury powietrza – ponad 8,0oC notuje się na obszarze południowej części Kotliny 

Sandomierskiej, Nizinie Śląskiej, Nizinie Wielkopolskiej, Pojezierzu Wielkopolskim oraz 

zachodniej części Pojezierza Pomorskiego i Pobrzeża z maksimum w Opolu wynoszącym 

8,9oC. Wartości najniższe – poniżej 7,0oC, jeśli chodzi o nizinną część kraju występują na 

Pojezierzu Suwalskim – Suwałki 6,3oC. Na obszarach górskich następuje spadek temperatury 

z wysokością. Wartości temperatury dla Jeleniej Góry i Zakopanego wynoszą odpowiednio 

7,4 i 5,4oC. 

Tab. Śred. miesięczne i roczne wartości temp. powietrza (oC) na obszarze Polski (1971-2000) 

L.p   Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

1 Białystok -3,5 -2,7 1,0 6,8 12,8 15,7 17,2 16,5 11,9 7,0 1,8 -1,6 6,9 

2 Chojnice -2,1 -1,4 1,8 6,5 12,2 15,0 16,8 16,6 12,2 7,6 2,5 -0,5 7,3 

3 Jelenia Góra -1,6 -0,7 2,9 6,6 11,8 14,6 16,3 16,0 12,2 8,0 2,7 -0,2 7,4 

4 Katowice -1,7 -0,4 3,3 8,0 13,3 16,0 17,7 17,4 13,2 8,3 3,1 -0,3 8,2 

5 Kielce -2,9 -1,6 2,1 7,2 12,9 15,7 17,3 16,9 12,4 7,6 2,1 -1,1 7,4 

6 Koszalin -0,4 0,1 2,9 6,6 11,8 14,8 16,8 16,8 13,0 8,9 4,0 1,1 8,0 

7 Kraków -2,3 -0,9 3,1 8,0 13,4 16,2 17,8 17,5 13,2 8,4 2,8 -0,6 8,0 

8 Lublin -3,1 -2,0 1,8 7,4 13,1 15,8 17,3 17,0 12,6 7,6 2,1 -1,3 7,4 

9 Łódź -2,0 -1,0 2,8 7,7 13,4 16,1 17,7 17,6 13,0 8,2 2,8 -0,4 8,0 

10 Mława -2,8 -2,0 1,7 7,1 12,9 15,7 17,3 17,1 12,4 7,5 2,1 -1,0 7,3 

11 Olsztyn -2,5 -1,8 1,6 6,7 12,4 15,4 17,1 16,8 12,3 7,7 2,4 -0,8 7,3 

12 Opole -0,9 0,2 4,0 8,4 13,9 16,6 18,4 18,2 13,9 9,2 3,8 0,6 8,9 

13 Poznań -1,0 -0,2 3,4 7,9 13,5 16,3 18,1 17,8 13,3 8,6 3,4 0,5 8,5 

14 Rzeszów -2,6 -1,3 2,7 8,0 13,4 16,4 17,9 17,4 13,2 8,3 2,8 -0,7 8,0 

15 Suwałki -4,0 -3,4 0,1 6,0 12,1 15,1 16,6 16,3 11,5 6,6 1,3 -2,2 6,3 

16 Szczecin -0,1 0,6 3,8 7,8 13,2 16,0 18,0 17,7 13,6 9,0 4,2 1,4 8,8 

17 Terespol -3,1 -2,2 1,8 7,8 13,7 16,4 17,8 17,3 12,6 7,6 2,2 -1,2 7,6 

18 Toruń -1,6 -0,8 2,7 7,6 13,3 16,3 18,0 17,3 13,1 8,3 3,1 0,0 8,1 

19 Warszawa -2,2 -1,2 2,6 7,9 13,7 16,5 18,1 17,7 13,0 8,1 2,8 -0,4 8,1 

20 Wrocław -0,9 0,2 3,9 8,2 13,5 16,3 18,1 17,8 13,6 8,9 3,6 0,7 8,7 

21 Zakopane -3,7 -2,9 0,3 4,8 10,1 12,8 14,5 14,2 10,4 6,1 0,8 -2,5 5,4 

22 Zielona 
Góra 

-0,9 0,1 3,6 7,9 13,4 16,2 18,1 18,0 13,6 8,8 3,4 0,5 8,6 

Źródło: Dekadowy Biuletyn Agrometeorologiczny 2001-2 i Biuletyn Państwowej Służby Hydrologiczno-

Meteorologicznej 2003-2007, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 
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Rys. Temperatura powietrza - średnia roczna (°C) – 1971-2000 

Źródło: Atlas klimatu Polski pod redakcją Haliny Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 

2005 

 

Izotermy najchłodniejszego miesiąca stycznia na obszarze Polski mają przebieg południkowy. 

Ocieplający wpływ Bałtyku zaznacza się w przebiegu izoterm o najwyższych wartościach  

w tym miesiącu równoległym do wybrzeża. Obszary o wartościach temperatury wyższych od 

-1,0oC w nizinnej części kraju obejmują Nizinę Śląska, zachodnią część Niziny Wielkopolskiej, 

Pojezierza Wielkopolskiego i Pomorskiego oraz Pobrzeże Bałtyckie do Zatoki Gdańskiej. 

Najwyższa temperatura w tym miesiącu -0,1oC notowana jest w Szczecinie. Izoterma -4,0oC 

obejmuje teren Pojezierza Suwalskiego. 

 
Rys. Temperatura powietrza - średnia miesięczna (°C) Styczeń 

Źródło: Atlas klimatu Polski pod redakcją Haliny Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 

2005 

Rozkład przestrzenny temperatury powietrza w Polsce w najcieplejszym miesiącu lipcu jest  

w porównaniu ze styczniem odmiennie zróżnicowany. W nizinnej części Polski najwyższe 

wartości przekraczające 18,0oC występują na obszarze Niziny Śląskiej, Nizinie Wielkopolskiej i 

Pojezierzu Wielkopolskim oraz środkowej części Niziny Mazowieckiej, a także lokalnie  
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w zachodniej części Kotliny Sandomierskiej. Najwyższą średnią wartość temperatury 

powietrza – 18,4oC zanotowano w Opolu. Obszary najchłodniejsze o wartościach poniżej 

17,0oC obejmują wschodnią części Pojezierza Pomorskiego i przylegającą do niego od 

północy część Wybrzeża, północno-wschodnią część Pojezierza Mazurskiego, Wysoczyznę 

Białostocką, Sudety i obszar Beskidów.  

 

Rys. Temperatura powietrza - średnia miesięczna (°C) Lipiec 

Źródło: Atlas klimatu Polski pod redakcją Haliny Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 

2005 

 

Zróżnicowanie przestrzenne rocznych sum opadów na obszarze Polski 

Na przeważającej części Polski nizinnej i wyżynnej roczna suma opadów jest zróżnicowana  

w granicach 500–700 mm. Najuboższy w opady jest ciągnący się równoleżnikowo od 

Pojezierza Wielkopolskiego i Niziny Wielkopolskiej poprzez Nizinę Mazowiecką pas 

środkowej Polski, gdzie sumy roczne przekraczają nieznacznie 500 mm (Poznań 506, Terespol 

516, Warszawa 519 mm). Duży wpływ na zróżnicowanie przestrzenne opadów 

atmosferycznych wywiera rzeźba terenu. Podwyższone sumy w granicach 600–700 mm  

i ponad zaznaczają się na obszarze Pojezierza Pomorskiego i środkowej części Pobrzeża 

Słowińskiego oraz zachodniej i południowej części Pojezierza Mazurskiego (Koszalin 716, 

Olsztyn 628 mm). Podobne wartości spotykane są na obszarach wyżynnych Polski 

południowej (Katowice 732, Kielce 601, Kraków 663 mm). W obrębie Karpat daje się 

zauważyć wyraźne zmniejszanie się rocznych sum opadów z zachodu ku wschodowi, a więc 

od Beskidu Śląskiego do Beskidu Sądeckiego (Nowy Sącz 697 mm) i w Beskidzie Niskim, gdzie 

wynoszą one zaledwie 850–900 mm. Ponowny wzrost do 1000–1300 mm zaznacza się  

w Bieszczadach (Paszyński, Niedźwiedź 1991). 
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Tab. Średnie miesięczne i roczne sumy opadów atmosferycznych (mm) na obszarze Polski 

(1971-2000) 

L.p. Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

1 Białystok    29 24 31 39 52 71 86 63 57 46 40 39 577 

2 Chojnice 34 25 36 32 50 69 70 57 51 43 42 41 550 

3 Jelenia Góra 34 30 41 50 63 88 107 80 61 42 43 39 678 

4 Katowice 39 36 42 53 77 90 103 79 63 53 49 48 732 

5 Kielce 34 29 35 39 53 71 81 77 56 42 40 44 601 

6 Koszalin 47 34 43 38 53 83 87 71 77 64 62 57 716 

7 Kraków 35 30 35 50 74 94 81 76 60 50 40 38 663 

8 Lublin 27 27 30 43 56 71 75 689 59 43 37 37 573 

9 Łódź 29 27 34 36 561 68 88 61 51 40 41 46 572 

10 Mława 28 23 31 35 47 77 71 60 55 39 39 39 544 

11 Nowy Sącz 32 28 33 54 81 104 101 86 66 41 35 36 697 

12 Olsztyn 38 27 37 40 52 83 75 64 61 52 49 50 628 

13 Opole 32 29 33 41 60 78 91 76 60 43 40 39 622 

14 Poznań 30 23 33 31 47 62 74 55 44 35 33 39 506 

15 Rzeszów 29 26 31 47 72 82 91 68 62 48 35 39 630 

16 Suwałki 35 25 35 37 49 74 83 63 53 49 46 44 593 

17 Szczecin 37 29 36 35 48 62 64 53 44 37 40 44 529 

18 Terespol 23 22 26 37 52 65 71 62 53 38 34 33 516 

19 Toruń 26 23 28 29 48 72 80 62 52 37 35 39 531 

20 Warszawa 22 22 28 35 51 71 73 59 49 38 36 35 519 

21 Wrocław 28 24 31 37 57 79 91 64 51 38 37 34 571 

22 Zielona Góra 36 31 38 41 51 59 77 68 43 39 41 48 572 

Źródło: Dekadowy Biuletyn Agrometeorologiczny 2001-2 i Biuletyn Państwowej Służby Hydrologiczno-
Meteorologicznej 2003-2007, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 

 

 
Rys. Opady atmosferyczne - wysokości średnie roczne (mm) – 1971-2000 

Źródło: Atlas klimatu Polski pod redakcją Haliny Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 

2005 

 

Zmienność temperatury powietrza w Polsce 

W 30-leciu 1971-2000 średnia roczna wartość temperatury powietrza na obszarze całej 

Polski (53 stacje meteorologiczne) wynosiła 8,0oC (Zawora, Ziernicka-Wojtaszek 2005). 

Najniższe temperatury wystąpiły w styczniu (-1,8oC), a najwyższe w lipcu (17,6oC).  
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Najniższe i najwyższe średnie miesięczne wartości temperatury powietrza uśrednione dla 

obszaru całej Polski przedstawiono w tabeli. 

Tab. Najniższe i najwyższe średnie miesięczne wartości temperatury powietrza (ºC) 

uśrednione dla obszaru Polski (1971- 2000) 

Charakterystyka 

temperatury 

Miesiące 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Najniższa 
-10,9 

1987 

-8,6 

1986 

-2,5 

1987 

5,0 

1997 

9,4 

1980 

14,0 

1985 

14,7 

1979 

15,1 

1987 

10,5 

1996 

6,0 

1992 

-1,5 

1993 

-5,0 

1996 

Najwyższa 
3,1 

1983 

3,6 

1989 

6,5 

1990 

11,6 

2000 

15,8 

1993 

18,4 

1979 

21,1 

1994 

20,7 

1992 

15,9 

1999 

11,6 

2000 

6,0 

2000 

2,8 

1971 

Źródło: Zawora T., Ziernicka - Wojtaszek A. 2005. Wpływ pogody i klimatu na działalność agrotechniczną i 

plonowanie roślin uprawnych na obszarze Polski. Problemy Ekologii 5 (53), 269-271. 

 

Z 24 najniższych i najwyższych wartości temperatury powietrza w poszczególnych 

miesiącach, tylko 4 wartości przypadły na pierwszą dekadę badanego okresu (1971-1980),  

8 wartości na drugą i aż 12 na trzecią i ostatnią dekadę XX wieku. Jest to jeden z dowodów 

na wzrost meteorologicznych zjawisk ekstremalnych w ostatnich dziesięcioleciach XX wieku 

(Zawora, Ziernicka - Wojtaszek 2005). Średnie obszarowe wartości temperatury powietrza 

charakteryzują się znaczną zmiennością w badanym okresie 1971-2000. Najbardziej ciepłym 

rokiem okazał się 2000 z wartością temperatury 9,4oC, natomiast najbardziej chłodnymi 

latami były 1980 i 1987 z wartością temperatury 6,5oC (rys. 5). Kożuchowski i Żmudzka 

(2001) wykazali również, że rok 2000 z wartością temperatury 9,5oC okazał się w Polsce 

najcieplejszy w ciągu ostatniego półwiecza. Analiza wartości średniej rocznej temperatury 

powietrza na obszarze Polski w II połowie XX wieku pozwala wyróżnić w tym okresie ostatnie 

20-lecie, w którym nastąpiło wyraźne ocieplenie.  
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Rys. Przebieg śred. wartości temperatury powietrza na obszarze Polski w latach 1971-2000 

Źródło: Zawora T., Ziernicka-Wojtaszek A. 2005. Wpływ pogody i klimatu na działalność agrotechniczną i 

plonowanie roślin uprawnych na obszarze Polski. Problemy Ekologii 5 (53), 269-271. 
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Średnie roczne wartości temperatury wykazały tendencję rosnącą. Współczynnik trendu 

liniowego przyjął wartość 0,02oC/rok. Zaobserwowany trend na poziomie α = 0,05 nie był 

statystycznie istotny. Krzywa trendu zamieszczona w opracowaniu Kożuchowskiego  

i Żmudzkiej (2001) wskazuje na wzrost temperatury od wartości 7,5oC w okresie 1951-1974 

do 8,7oC pod koniec ubiegłego wieku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. Średnie roczne wartości temperatury na obszarze Polski w okresie 1951-2000. 

Odchylenia od średniej 1951-1980 wyrównane filtrem dwumianowym 5-punktowym. 

Zaznaczono krzywą trendu. 

Źródło: Kożuchowski K., Żmudzka E. 2001. Ocieplenie w Polsce: Skala i rozkład sezonowy zmian temperatury 

powietrza w drugiej połowie XX wieku. Prz. Geof., XLVI, 1-2, 81-90. 

 

Analiza materiałów odnośnie temperatury powietrza w pierwszych siedmiu latach XXI wieku 

(Dekadowy Biuletyn Agrometeorologiczny 2001-2 i Biuletyn Państwowej Służby 

Hydrologiczno-Meteorologicznej 2003-2007) wykazuje dalszy wzrost średniej rocznej 

temperatury powietrza, której wartość w wymienionym okresie można szacować na 8,5oC. 

Reasumując - od ostatnich czterech dekad XX wieku średnia temperatura wzrasta i wynosi 

wg badań Żmudzkiej (2004) odpowiednio 7,5, 7,7, 8,0 i 8,3oC zaś w latach 2001-2007 8,5oC.  

Z ekstrapolacji funkcji trendu – przyjmując wzrost temperatury 0,3oC na dekadę można 

szacować, że zakładany w scenariuszach zmian klimatu wzrost temperatury o 1oC względem 

średniej z okresu 1971-2000 nastąpi na początku trzeciej dekady XXI wieku. Interpolując 

prognozowane wartości wzrostu temperatury dla regionalizacji uprawy winorośli na terenie 

Słowacji (Špánik 2004) można ocenić, że podniesienie temperatury powietrza o 2oC nastąpi 

w połowie XXI wieku. Zakładając wzrost temperatury o 0,3oC na dekadę można szacować, że 

spodziewany wzrost temperatury powietrza w roku 2015 w porównaniu do średniej z okresu 

1971-2000 wyniesie 0,9oC natomiast w stosunku do roku 2008 o 0,2oC. 

 

Zmienność opadów atmosferycznych w Polsce 

W 30-leciu 1971-2000 uśredniona roczna suma opadów atmosferycznych dla obszaru Polski 

obliczona na podstawie 53 stacji meteorologicznych wynosiła 601 mm (Ziernicka-Wojtaszek 
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2006). Najniższe opady wystąpiły w lutym (27 mm), a najwyższe w lipcu (82 mm). Udział 

opadów sezonowych w sumie rocznej wynosił w lecie 37%, w jesieni 24%, na wiosnę 22% i  

w zimie 17%. 

W poszczególnych latach uśrednione roczne sumy opadów atmosferycznych 

charakteryzowały się dużą zmiennością. Najbardziej suchym rokiem był 1982 o sumie 430 

mm stanowiącej 72% średniej 30-letniej (1971-2000). Najbardziej mokrym okazał się rok 

1974 o sumie 776 mm wynoszącej 129% średniej 30-letniej. 

 Pierwsza dekada badanego wielolecia była dość wilgotna. Szczególnie wysokie sumy 

wystąpiły w roku najbardziej mokrym 1974 i w latach 1977-1981. Przewaga lat z opadami 

niskimi utrzymywała się w okresie 1982-1992. Począwszy od 1993 roku opady 

charakteryzowały się tendencją wzrostową, która utrzymywała się do końca badanego 

wielolecia. 

 

Rys. Przebieg rocznych sum opadów atmosferycznych uśrednionych na obszarze Polski  

w latach 1971-2000 

Źródło: Ziernicka-Wojtaszek A. 2006. Zmienność opadów atmosferycznych na obszarze Polski w latach 1971-

2000. Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego, IGiGP UJ, 139-148, ISBN 83-88424-16-5. 

 

Analiza trendu opadów wykazała, że był on dodatni. Zwiększenie opadów wynosiło 0,5 

mm/rok. Jednak zaobserwowany trend na poziomie α = 0,05 nie był statystycznie istotny. 

Słaby trend rosnący 0,29 mm/rok stwierdzili Kożuchowski i Żmudzka (2003) oraz 

Kożuchowski (2004) dla opadów w Polsce za okres 1951-2000. Rosnącą tendencję opadów 

atmosferycznych w drugiej połowie XIX wieku i w XX w. w Europie na północ od Karpat  

i Sudetów potwierdzili Niedźwiedź i Twardosz (2004). W poszczególnych częściach Polski 

można zaobserwować trendy regionalne. Nadal utrzymuje się tendencja wzrostowa opadów 

w Polsce północnej stwierdzona przez Kołodzieja (1965) w okresie 1948-1963 i Zinkiewicza 
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(1970) dla okresu 1951-1965 w stosunku do 55-lecia 1891-1930 i 1951-1965 oraz Zaworę  

i Ziernicką (2003) w odniesieniu do okresu 1891-2000. 

 

                        - stacje meteorologiczne wykazujące trendy istotne 

                        - obszary trendów rosnących 

                        - obszary trendów malejących 

                        - obszary bez wyraźnych trendów 

 

Rys. Trendy rocznych sum opadów atmosferycznych na obszarze Polski w okresie 1891-2000 

Źródło: Zawora T., Ziernicka A. 2003. Precipitation variability in time in Poland in the light of multi-annual mean 

values (1891-2000). Studia Geograficzne 75 Acta Universitatis Wratislaviensis No 2542, Wrocław 2003, 123-

128. 

 

Należy jednak podkreślić, że wysokość opadów na obszarze Polski w drugiej połowie  

XX wieku nie wykazuje określonego kierunku (istotnego trendu) zmian (Żmudzka 2002, 

Kożuchowski 2004). Wzrosła także zmienność opadów wyrażona współczynnikiem 

zmienności będącym stosunkiem odchylenia standardowego do wartości średniej. Wartość 

tego współczynnika za okres 1971-2000 dla rocznych sum wynosiła 0,168 i była wyższa od 

ostatnich najwyższych wartości z okresu 1861-1990, prezentowanych w opracowaniu 

Kożuchowskiego (1996). Potwierdza to tylko dalszy wzrost wartości współczynnika 

przedstawiony przez wspomnianego autora i jest dowodem postępującej niestabilności 

naszego klimatu, co w praktyce przejawia się zwiększeniem częstości występowania zarówno 

okresów z niedostatkiem jak i nadmiarem opadów. Największą zmiennością w kolejnych 

miesiącach bez względu na zróżnicowanie terytorialne odznaczał się październik (0,67), 

natomiast najmniejszą maj, czerwiec i listopad w granicach 0,25-0,30. 
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Tab. Wybrane charakterystyki miesięcznych sum opadów atmosferycznych uśrednionych na 

obszarze Polski w latach 1971-2000 

Charakterystyka 
Miesiące 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Wartość 
maksymalna 
[mm] 

73 
(1976) 

54 
(1977) 

73 
(1994) 

71 
(1999) 

92 
(1996) 

119 
(1980) 

178 
(1997) 

121 
(1972, 
1977) 

95 
(1978) 

159 
(1974) 

68 
(1981) 

76 
(1974) 

Wartość 
minimalna 
[mm] 

8 
(1997) 

5 
(1976) 

8 
(1974) 

16 
(1974) 

31 
(1980) 

36 
(1976) 

25 
(1994) 

30 
(1973) 

18 
(1982) 

13 
(1988) 

24 
(1975, 
1982) 

6 
(1972) 

Amplituda 
 [mm] 

65 49 65 55 61 83 153 91 77 146 44 70 

σ  [mm]
1)

 14,6 12,4 16,1 14,9 14,3 23,2 34,2 24,7 19,8 29,7 11,2 15,0 

Cv
2)

 0,45 0,46 0,47 0,37 0,25 0,30 0,42 0,37 0,35 0,67 0,27 0,36 
1)

σ  - odchylenie standardowe  
2)

 Cv – współczynnik zmienności  

Źródło: Ziernicka-Wojtaszek A. 2006. Zmienność opadów atmosferycznych na obszarze Polski w latach 1971-

2000. Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego, IGiGP UJ, 139-148, ISBN 83-88424-16-5. 

 

Najniższe wartości miesięczne maksymalnych sum opadów rzędu 50-70 mm wystąpiły  

w lutym i listopadzie. W styczniu, marcu, kwietniu, maju, wrześniu i grudniu zawierały się 

one w przedziale wartości 71-100 mm, a w czerwcu, lipcu, sierpniu i październiku 

przekraczały tę ostatnią wartość dochodząc w najobfitszym w opady lipcu do 178 mm. 

Wysoką miesięczną maksymalną sumą wynoszącą 159 mm odznaczał się również 

październik. Najniższe uśrednione dla obszaru Polski miesięczne sumy opadów 

atmosferycznych w okresie od grudnia do marca wahały się w granicach 5-8 mm,  

a w kwietniu, wrześniu i październiku wyniosły kilkanaście mm. W lipcu i listopadzie 

osiągnęły wartość dwudziestu kilku mm, zaś w pozostałych miesiącach maju, czerwcu i 

sierpniu 30 mm lub przekraczały tę wartość. Różnice pomiędzy najwyższymi a najniższymi 

miesięcznymi sumami opadów uśrednionymi dla obszaru Polski najmniejsze były w lutym, 

kwietniu i listopadzie odpowiednio 49, 55 i 44 mm. Największe różnice 153 i 146 mm 

zaznaczyły się w lipcu i październiku. W pozostałych miesiącach zawierały się w granicach  

61-91 mm. Wartości odchylenia standardowego uśrednionych sum opadów atmosferycznych 

rzędu kilkunastu mm wystąpiły w miesiącach od stycznia do maja, w listopadzie i grudniu.  

We wrześniu dochodziły one do wartości 20 mm, w czerwcu i sierpniu przekraczały tę 

wartość o kilka mm dochodząc w październiku do prawie 30 mm i osiągając 34,2 mm w lipcu. 

 

Obserwowane i prognozowane skutki globalnego ocieplenia w Polsce 

 

Badania dotyczące zmian granic zasięgów regionów rolniczo-klimatycznych na obszarze 

Polski przy założonym scenariuszu podniesienia się temperatury powietrza o 1ºC  

w odniesieniu do okresu 1971-2000 wykazały, że powierzchnia regionu umiarkowanie 
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ciepłego i ciepłego o sumie temperatury ≥10,0ºC wynoszącej odpowiednio 2400 – 2800  

i 2800 – 3200º w okresie 1971-2000 wynosiła odpowiednio 62 i 0%. Dla scenariusza 

podniesienia się temperatury powietrza o 1ºC wartości te będą wynosiły 75 i 22%.  

Przy niezmienionej sumie opadów atmosferycznych i podwyższonej temperaturze powietrza 

na skutek zwiększonego parowania wzrośnie powierzchnia regionów o niedostatecznym 

uwilgotnieniu atmosfery i zmniejszy się powierzchnia regionów wilgotnych i optymalnego 

uwilgotnienia. Dla scenariusza wzrostu temperatury powietrza o 1ºC powierzchnia regionów 

wilgotnego, optymalnego uwilgotnienia i umiarkowanie suchego na obszarze Polski zmieni 

się z 10, 70 i 20% do 9, 48 i 43% (Ziernicka-Wojtaszek 2008 w druku). Zasięgi regionów 

wilgotnościowych określone były przez wartości współczynnika hydrotermicznego 

Sielianinowa K=10P/t w okresie od czerwca do sierpnia gdzie P oznacza sumę opadów,  

a t sumę średnią dobową temperatury. Z ekstrapolacji trendu temperatury powietrza można 

przyjąć, że wspomniane wyżej zmiany zaistnieją na początku trzeciej dekady XXI. 
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Regiony termiczne Regiony wilgotnościowe 

 

Suma temperatury 

≥10ºC 
 

Wartości współczynnika 

hydrotermicznego 

Chłodny 
 

1600º – 2000º Umiarkowanie suchy 1,0 – 1,3 
Umiarkowanie 

 
2000º – 2400º Optymalnego 1,3 – 1,6 

Umiarkowanie ciepły 
 

2400º – 2800º Wilgotny > 1,6 
Ciepły 

 
2800º – 3200º   

Bardzo ciepły 
 

3200º – 3600º   
Rys. Regiony pluwiotermiczne na obszarze 

Polski w latach 1971-2000 

Źródło: Ziernicka-Wojtaszek A. 2008.  

Weryfikacja rolniczo-klimatycznych regionalizacji 

Polski w aspekcie współczesnych zmian klimatu. Acta 

Agrophysica, (w druku). 

Rys. Regiony pluwiotermiczne na obszarze 

Polski w latach 1971-2000 scenariusz +1ºC 

Źródło: Ziernicka-Wojtaszek A. 2008. 

Weryfikacja rolniczo-klimatycznych regionalizacji 

Polski w aspekcie współczesnych zmian klimatu. Acta 

Agrophysica, (w druku). 
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W celu sprawdzenia powiększania się zjawiska suszy w ostatnim 10-leciu XX w. porównano 

wartości temperatury, opadów i stopnia uwilgotnienia wierzchniej warstwy gleby w okresie 

1971-2000 i 1991-2000 (dla 12 reprezentatywnych stacji). Stwierdzono, że wzrost 

temperatury powietrza wyniósł 0,5ºC, suma opadów atmosferycznych wzrosła o 11 mm, 

natomiast stopień uwilgotnienia gleby zmniejszył się o 0,5 w przyjętej skali. 

 

Tab. Różnice temperatury, sum opadów i oceny wilgotności wierzchniej warstwy gleby  

w miesiącach IV, V, VII, VIII i X w okresach 1971-2000 i 1991-2000  

Stacja Temp. (ºC) Suma opadów (mm) Wilg. gleby (j.um.) 

Słubice 0,5 0 -0,3 

Poznań 0,4 10 -0,2 

Szczecin 0,4 35 -0,6 

Koszalin 0,5 20 -0,3 

Olsztyn 0,3 5 -0,4 

Kraków 0,7 10 -0,5 

Przemyśl 0,5 25 -0,4 

Warszawa 0,4 0 -0,8 

Siedlce 0,4 0 -0,4 

Toruń 0,5 -5 -0,5 

Elbląg 0,5 10 -0,3 

Suwałki 0,5 20 -1,1 

Polska 0,5 11 -0,5 

Źródło: Ziernicka-Wojtaszek A. 2008. Weryfikacja rolniczo-klimatycznych regionalizacji Polski w aspekcie 

współczesnych zmian klimatu. Acta Agrophysica, (w druku). 

 

Umowna skala wilgotności wierzchniej warstwy gleby przedstawia się następująco: 

 0 – wilgotność klęskowo niedostateczna, 10 – wilgotność niedostateczna, 20 – wilgotność 

dostateczna, 30 – wilgotność nadmierna, 40 – wilgotność klęskowo nadmierna. 

Można zauważyć, że przy wzroście temperatury powietrza i nieznacznym wzroście sumy 

opadów atmosferycznych nastąpiło powiększenie się zjawiska suszy na skutek zwiększonej 

ewapotranspiracji. Potwierdzają to badania Pressa (1963), który podaje optymalne wartości 

opadów atmosferycznych w skali miesiąca o 5 mm wyższe przy wzroście temperatury 

powietrza o 1,0ºC. Ziernicka (2004) wykazała, że przy wzroście temperatury powietrza  

o 1,0ºC dla utrzymania wystarczającej (optymalnej) wilgotności gleby należałoby w okresie 

wegetacyjnym IV-X zwiększyć miesięczną sumę opadów o 6,3 mm a przy wzroście 

temperatury o 2,0ºC o 14,5 mm na obszarze Polski bez uwzględnienia zróżnicowania 

regionalnego. 

W związku z rosnącą wartością współczynnika zmienności opadów i wzrostem częstości 

występowania zachmurzenia typu konwekcyjnego należy spodziewać się zwiększenia 

częstości zarówno powodzi, opadów o dużej intensywności jak i okresów suszy. Fakt ten 

należy uwzględnić w analizie dynamiki zmian zanieczyszczeń wody zależnych w dużej mierze 

od stanów wody i wartości przepływów. 
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Obserwowany i prognozowany wzrost temperatury powietrza spowodowany współczesnymi 

zmianami klimatu może wpłynąć na procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne w ciekach  

i zbiornikach wodnych a niekiedy prowadzić do pogorszenia jakości wody. Przykładowo – 

zawartość tlenu w wodzie zależna jest od temperatury. Ważnym procesem zachodzącym  

w wodzie jest jej samooczyszczanie. Zachodzi ono głównie przez mineralizację (utlenianie) 

związków organicznych. Przy niedostatku tlenu zachodzi fermentacja i procesy gnilne, 

powstają produkty pośrednie jak H2S, NH3, CH4 wpływające niekorzystnie na zapach, często 

trujące. 
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5.  Określenie i odwzorowanie obszarów chronionych 

Ramowa Dyrektywa Wodna wymaga od Państw Członkowskich dokonywania 

przeglądu oraz uaktualniania rejestru obszarów chronionych (art. 6). W Polsce przegląd ten 

miał miejsce w roku 2007, czyli cztery lata po sporządzeniu pierwszego rejestru tych 

obszarów w roku 2003, którego zawartość była przedmiotem Raportu do KE w roku 2005. 

Prace przeprowadzone w ubiegłym roku miały na celu aktualizację wykazów: 

� ujęć wód powierzchniowych i podziemnych, które są lub mogą być wykorzystywane 

dla zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, 

� kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do rekreacji, a w szczególności do kąpieli, 

� wód powierzchniowych i podziemnych uznanych za wrażliwe na zanieczyszczenia 

związkami azotu ze źródeł rolniczych, 

� obszarów ustanowionych dla ochrony siedlisk lub gatunków, dla których stan wód 

jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. 

W odniesieniu do wykazu obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków wodnych  

o znaczeniu ekonomicznym, podtrzymano decyzję o braku potrzeb wyznaczania tego typu 

obszarów, z uwagi na brak ekonomicznego znaczenia gatunków występujących w wodach 

poza urządzeniami specjalnie do tego wyznaczonymi. W przypadku wykazu obszarów 

wrażliwych na substancje biogenne pochodzenia komunalnego, stanowiącego element 

wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG, przyjęto kontynuację zasięgu występowania obszaru na 

terenie całego kraju. 

Obecnie obowiązują następujące wykazy: 

� Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych wykorzystywanych do poboru wody 

dla zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz Wykaz jednolitych 

części wód podziemnych wykorzystywanych do poboru wody dla zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, 

� Wykazy kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do rekreacji, a w szczególności do kąpieli, 

� Wykazy wód powierzchniowych i podziemnych uznanych za wrażliwe na 

zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszary szczególnie 

narażone na zanieczyszczenia z tych źródeł, 

� Wykaz obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których 

utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. 

Wszystkie powyższe wykazy przedstawiono na załącznikach mapowych (zał. 1) 
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6.  Mapa sieci monitoringu oraz przedstawienie wyników 
monitoringu w formie map 

Programy monitoringowe, zostały opracowane w celu dokonania spójnej i jednolitej 

oceny stanu części wód we wszystkich obszarach dorzeczy oraz w sposób zgodny  

z działaniami w tym zakresie podejmowanymi na terenie całego obszaru UE. Cele 

ustanowienia programów monitoringowych, zgodnie z wymogami unijnymi, to: 

� weryfikacja podstaw oceny oraz dotrzymania celów środowiskowych, 

� umożliwienie jednolitej klasyfikacji wód w ramach UE, 

� obserwowanie długoterminowych zmian oraz identyfikowanie trendów, 

� pomoc przy planowaniu oraz kontroli skuteczności działań, 

� ustalanie natężenia zanieczyszczeń oraz wywieranych przez nie oddziaływań  

� monitorowanie obszarów chronionych. 

Wskazane kryteria stanowiące podstawę wyboru lokalizacji punktów monitoringowych  

w JCWP, w zależności od rodzaju monitoringu oraz kategorii wód powierzchniowych. 

 

6.1 Wody powierzchniowe 

Mapę sieci monitoringu ustanowionego dla realizacji celów art.8 i załącznika V RDW oraz 

przedstawienie wyników programów monitoringu realizowanych zgodnie z tymi przepisami 

w postaci map stanu wód powierzchniowych (ekologicznego i chemicznego) zawiera 

załącznik 1 do niniejszego PGW. 

 

6.2 Wody podziemne 

Mapę sieci monitoringu ustanowionego dla realizacji celów art. 8 i załącznika V RDW oraz 

przedstawienie wyników programów monitoringu realizowanych zgodnie z tymi przepisami 

w postaci map stanu wód podziemnych (chemicznego i ilościowego) zawiera załącznik 1 do 

niniejszego PGW. 

 

6.3 Obszary chronione 

Mapę sieci monitoringu ustanowionego dla realizacji celów art.8 i załącznika V RDW dla 

obszarów chronionych zawiera załącznik 1 do niniejszego PGW. 
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7.  Cele środowiskowe 

Wykaz celów środowiskowych dla wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych, 

ustalonych na mocy Art. 4 RDW 

 

 W pierwszym etapie planowania gospodarowania wodami w Polsce, cele 

środowiskowe dla części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych 

poszczególnych wskaźników fizyko- chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych 

określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych 

świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te 

wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód, wg Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części 

wód powierzchniowych (Dz. U. 2008.162.1008). Ustalając wymagania co do celów 

środowiskowych, uwzględniono oczywiście różnicę między częściami wód, wynikającą z ich 

statutu, w zależności czy część wód została uznana za naturalną czy za silnie zmienioną, bądź 

sztuczną. Dla wód naturalnych wymagane jest osiągnięcie przez wody co najmniej dobrego 

stanu ekologicznego wód, natomiast dla wód wyznaczonych jako silnie zmienione lub 

sztuczne wymaga się dotrzymania warunków odpowiadających dobremu lub powyżej 

dobrego potencjałowi wód. W obydwu przypadkach konieczne jest dodatkowo dotrzymanie 

co najmniej dobrego stanu chemicznego, aby mówić o osiągnięciu dobrego stanu przez 

wody. 

W obecnym procesie planistycznym, dla ustalania celów środowiskowych został 

uwzględniony również obecny stan części wód, dla spełnienia wymogu niepogarszania ich 

stanu, zgodnie z wymaganiami RDW. Tym samym dla części wód będących obecnie w bardzo 

dobrym stanie ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu. 

Zastosowane podejście przyjęcia za cele środowiskowe wartości odpowiadających dobremu 

stanowi wód związane jest z niekompletnym zrealizowaniem prac w zakresie opracowania 

warunków referencyjnych dla poszczególnych typów wód i tym samym brak możliwości 

ustalenia wartości celów środowiskowych wg charakterystycznych wymagań względem 

poszczególnych typów we wszystkich kategoriach wód. 

Dla obszarów chronionych funkcjonujących na obszarach dorzeczy, tj. dla: 

-  obszarów wyznaczonych do ujmowania wody przeznaczonej dla zaopatrzenia ludności  

w wodę do spożycia; 

- części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych; 

- obszarów wyznaczonych jako wrażliwe na substancje biogenne (źródła komunalne oraz 

rolnictwo); 
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- obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, gdzie utrzymanie lub poprawa 

stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie (w tym obszary NATURA 2000), 

nie zostały obecnie podwyższone cele środowiskowe, z uwagi na częstokroć wyższe 

wymagania w stosunku do wartości granicznych wskaźników jakości wody przyjętych jako 

wartości graniczne dla dobrego stanu ekologicznego bądź dla dobrego lub powyżej dobrego 

potencjału ekologicznego wód, niż w poszczególnych aktach prawa, regulujących sposób 

postępowania i wymagania co do stanu wód w obrębie obszarów chronionych. Wyjątkiem  

w tym zakresie będą prawdopodobnie wymagania zgodne z wymogami wynikającymi  

z planów ochrony dla obszarów NATURA 2000 wyznaczonych na podstawie Dyrektywy 

79/409/EWG oraz Dyrektywy 92/43/EWG, jednak w obecnym cyklu planistycznym z uwagi na 

brak zatwierdzenia obszarów siedliskowych NATURA 2000 oraz brak planów ochrony 

obszarów „naturowych”, nie zostaną zaostrzone cele środowiskowe dla części wód, na 

których takie obszary zostały wyznaczone, a warunkiem koniecznym dla utrzymania ich 

prawidłowego stanu jest dotrzymanie przez wody odpowiednio wysokiego stanu. 

Weryfikacja celów środowiskowych uwzględniająca ten zakres tematyczny będzie miała 

miejsce w kolejnych cyklach planistycznych.    

Poniżej zestawiono w ujęciu tabelarycznym informacje o wartościach granicznych dla 

dobrego stanu i dobrego potencjału ekologicznego wód, jak również wymagań dla bardzo 

dobrego stanu ekologicznego wód, w zakresie podstawowych wskaźników biologicznych  

i fizyko-chemicznych wody. Wskaźniki stanu hydrologicznego i morfologicznego wód obecnie 

zostały wyznaczone w sposób ogólny (bez wartości liczbowych) jedynie dla I klasy jakości 

wód wg w/w rozporządzenia, zatem nie są one uwzględniane dla wskazania wartości 

odpowiadających pojęciu celu środowiskowego. Podano również informację o liczbach części 

wód, w poszczególnych kategoriach wód w obszarze dorzecza, dla których wymagane jest 

osiągnięcie odpowiednich wartości wskaźników, odpowiadających celom środowiskowym. 

Wskazano również liczby części wód w poszczególnych kategoriach, dla których konieczne 

jest przedłużenie terminu osiągnięcia określonych celów środowiskowych, z uwagi na 

występujące specyficzne uwarunkowania, uniemożliwiające osiągnięcie tych celów do roku 

2015. 
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Wartości graniczne wybranych wskaźników jakości biologicznej i fizyko - chemicznej wód ustalonych jako cele środowiskowe dla jednolitych 
części wód powierzchniowych płynących w obszarze dorzecza, uznanych za naturalne oraz silnie zmienione, bądź sztuczne. 

Nazwa wskaźnika 

Wartość dla 
bardzo dobrego 

stanu 
ekologicznego 

Wartość dla 
dobrego stanu 
ekologicznego 

Wartość dla 
potencjału 

ekologicznego 
dobrego lub 

powyżej 
dobrego 

Liczba JCWP 
wykazujących 

obecnie 
bardzo dobry 

lub dobry stan 
ekologiczny 

Liczba JCWP 
naturalnych 

Liczba JCWP 
silnie 

zmienionych 
bądź 

sztucznych 

Liczba JCWP z 
derogacjami 

ELEMENTY BIOLOGICZNE 

7∗ 1082 652 187 

Chlorofil „a” (μg/l) < 20
1
 / < 25

2 
35

1
 / 60

2 
35

1
 / 60

2
 

Wskaźnik okrzemkowy 
IO 

>0,75
3
/ >0,70

4
, 

>0,70
5
, >0,65

6 
0,55

3
/ 0,50

4
, 

0,50
5
, 0,45

6
 

0,55
3
/ 0,50

4
, 

0,50
5
, 0,45

6
 

Makrofitowy Indeks 
Rzeczny 

≥44,5
7
/ ≥47,1

8
, 

≥37,9
2 35

7
/ 36,8

8
, 35

2 
35

7
/ 36,8

8
, 35

2
 

ELEMENTY FIZYKO- CHEMICZNE 

Temperatura wody (◦C) ≤ 22 24 24 

Zawiesina ogólna (mg/l) ≤ 25 50 50 

BZT5 (mg O2/l) ≤ 3 6 6 

ChZT- Mn (mg O2/l) ≤ 6 12 12 

Azot ogólny (mg N/l) ≤ 5 10 10 

Fosfor ogólny (mg P/l) ≤ 0,2 0,4 0,4 

Siarczany (mg SO4/l) ≤ 150 250 250 

Chlorki (mg Cl/l) ≤ 200 300 300 
1 Dla rzek nizinnych piaszczysto - gliniastych, rzek nizinnych żwirowych o pow. zlewni ≥ 5000 km2, małych i średnich rzek na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych, a także cieków łączących 
jeziora; 
2 Dla wielkich rzek nizinnych; 
3 Dla potoków tatrzańskich krzemianowych i węglanowych oraz potoków sudeckich; 

                                                 
∗wg liczby JCWP poddanych ocenie – załącznik nr 1 
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4 Dla potoków wyżynnych krzemianowych z substratem gruboziarnistym, potoków wyżynnych krzemianowych z substratem drobnoziarnistym, potoków wyżynnych węglanowych z substratem drobnoziarnistym, 
potoków wyżynnych węglanowych z substratem gruboziarnistym, małych rzek wyżynnych krzemianowych, małych rzek wyżynnych węglanowych, średnich rzek wyżynnych- zachodnich, potoków fliszowych, małych 
rzek fliszowych, średnich rzek wyżynnych- wschodnich; 
5  Dla potoków nizinnych lessowych lub gliniastych, potoków nizinnych piaszczystych, potoków nizinnych żwirowych, potoków organicznych; 
6 Dla rzek nizinnych piaszczysto- gliniastych, rzek nizinnych żwirowych, małej i średniej rzeki na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych oraz cieków łączących jeziora; obszar zlewni powinien być 
mniejszy niż 5000 km2; 
7 Dla potoków nizinnych lessowych lub gliniastych, potoków nizinnych piaszczystych, rzek nizinnych piaszczysto- gliniastych, rzek przyujściowych będących pod wpływem wód słonych, potoków organicznych, rzek w 
dolinie zatorfionej, cieków łączących jeziora; 
8 Dla potoków nizinnych żwirowych oraz rzek nizinnych żwirowych. 
 

Wartości graniczne wybranych wskaźników jakości biologicznej i fizyko-chemicznej wód ustalonych jako cele środowiskowe dla jednolitych 
części wód jezior. wód powierzchniowych jeziornych  w obszarze dorzecza, uznanych za naturalne oraz silnie zmienione, bądź sztuczne 

Nazwa wskaźnika 

Wartość dla 
bardzo dobrego 

stanu 
ekologicznego 

Wartość dla 
dobrego stanu 
ekologicznego 

Wartość dla 
potencjału 

ekologicznego 
dobrego lub 

powyżej 
dobrego 

Liczba JCWP 
wykazujących 

obecnie 
bardzo dobry 

lub dobry stan 
ekologiczny 

Liczba JCWP 
naturalnych 

Liczba JCWP 
silnie 

zmienionych 
bądź 

sztucznych 

Liczba JCWP z 
derogacjami 

ELEMENTY BIOLOGICZNE 

8 417 5 259 

Chlorofil „a” (μg/l) 
<5

1
/ <7

2
/<10

3
/ 

<10
4
  

8
1
/ 13

2
/ 19

3
/ 23

4 
8

1
/ 13

2
/ 19

3
/ 23

4 

Wskaźnik okrzemkowy 
dla jezior  OIJ

5 > 0,83 0,55 0,55 

Makrofitowy Indeks 
Stanu ekologicznego 

1 – 0,680 
0,679 – 0,340

6
/ 

0,679 – 0,270
7 

0,679 – 0,340
6
/ 

0,679 – 0,270
7
 

ELEMENTY FIZYKO- CHEMICZNE 

Przezroczystość – 
widzialność Krążka 
Secchiego (m) 

2,5
1
/ 1,7

2
/ 1,5

3
/ 1

4 2,5
1
/ 1,7

2
/ 1,5

3
/ 

1
4
 

2,5
1
/ 1,7

2
/ 1,5

3
/ 

1
4
 

Tlen rozpuszczony (mg 
O2/l) 

≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 

Azot całkowity (mg N/l) 1,5
1
/ 2

2
/ 1,6

3
/ 2,5

4 1,51/ 22/ 1,63/ 
2,54 

1,5
1
/ 2

2
/ 1,6

3
/ 

2,5
4
 

Fosfor ogólny (mg P/l) 
0,06

1
/ 0,09

2
/ 0,10

3
/ 

0,12
4
 

0,061/ 0,092/ 
0,103/ 0,124 

0,06
1
/ 0,09

2
/ 

0,10
3
/ 0,12

4
 

1 Dla jezior stratyfikowanych o Współczynniku Schindlera <2; 
2 Dla jezior stratyfikowanych o Współczynniku Schindlera >2; 
3 Dla jezior niestratyfikowanych o Współczynniku Schindlera <2; 
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4 Dla jezior niestratyfikowanych o Współczynniku Schindlera >2; 
5 Dla wszystkich jezior, z wyjątkiem jezior pozostających pod wpływem wód morskich oraz niestratyfikowanych jezior o wsp. Schindlera <2 i zawartości CA> 25 mg/l; 
6 Dla jezior ramienicowych głębokich; 
7 Dla jezior ramienicowych płytkich; 
8 Latem nad dnem w jeziorach niestratyfikowanych 

 

Wartości graniczne wybranych wskaźników jakości biologicznej i fizyko- chemicznej wód ustalonych jako cele środowiskowe dla jednolitych 
części wód przejściowych w obszarze dorzecza, uznanych za naturalne oraz silnie zmienione, bądź sztuczne 

Nazwa wskaźnika 
Wartość dla bardzo 

dobrego stanu 
ekologicznego 

Wartość dla 
dobrego stanu 
ekologicznego 

Wartość dla 
potencjału 

ekologicznego 
dobrego lub 

powyżej 
dobrego 

Liczba JCWP 
wykazujących 

obecnie 
bardzo dobry 

lub dobry stan 
ekologiczny 

Liczba JCWP 
naturalnych 

Liczba JCWP 
silnie 

zmienionych 
bądź 

sztucznych 

Liczba JCWP z 
derogacjami 

ELEMENTY BIOLOGICZNE 

brak 4 brak brak 

Chlorofil „a” (μg/l) 
<1,94

1, a
/ <2,5

2, a
/ <5

3, b
/ 

<2,5
4, b

/ <1
5, b

/ <10
6, b

/ 
<1,2

7, b 

3,76
1, a

/ 5,5
2, a

/ 7,5
3, 

b
/ 3,8

4, b
/ 23,2

5, b
/ 

20
6, b

/ 2
7, b 

3,76
1, a

/ 5,5
2, a

/ 
7,5

3, b
/ 3,8

4, b
/ 

23,2
5, b

/ 20
6, b

/ 2
7, 

b
 

ELEMENTY FIZYKO- CHEMICZNE 

Przezroczystość – 
widzialność Krążka 
Secchiego (m) 

>6
1, a

/ >4
2, a

/ >5
3, b

/ >6
4, 

b
/ >1

5, b
/ >2,5

6, b
 

4,5
1, a

/ 3
2, a

/ 3,75
3, 

b
/ 4,5

4, b
/ 0,75

5, b
/ 

1,9
6, b

 

4,5
1, a

/ 3
2, a

/ 
3,75

3, b
/ 4,5

4, b
/ 

0,75
5, b

/ 1,9
6, b

 

BZT5 (mg O2/l) ≤ 2 4 4 

Azot ogólny (mg N/l) 
<0,25

1, 2, a, c
/ <0,35

3, b, c
/ 

<0,18
4, a, c

/ <0,65
5, b, c

/ 
<1,25

6, b, c
/ <0,20

7, b, c
 

0,40
1, 2, a, c

/ 0,53
3 b, 

c
/ 0,27

4, a, c
/ 0,98

5, b, 

c
/ 1,90

6, b, c
/ 0,30

7, b, 

c
 

0,40
1, 2, a, c

/ 0,53
3 

b, c
/ 0,27

4, a, c
/ 

0,98
5, b, c

/ 1,90
6, b, 

c
/ 0,30

7, b, c
 

Fosfor ogólny (mg P/l) 

<0,022
1, a, c

/ <0,03
2, a, c

/ 
<0,031

3, b, c
/ <0,028

4, b, c
/ 

<0,080
5, b, c

/ <0,10
6, b, c

/ 
<0,0205

7, b, c 

0,035
1, a, c

/ 0,045
2, a, 

c
/ 0,045

3, b, c
/ 

0,032
4, b, c

/ 0,12
5, b, 

c
/ 0,15

6, b, c
/ 0,03

7, b, 

c
 

0,035
1, a, c

/ 
0,045

2, a, c
/ 

0,045
3, b, c

/ 
0,032

4, b, c
/ 0,12

5, 

b, c
/ 0,15

6, b, c
/ 

0,03
7, b, c

 
1 Dla akwenu morskich wód wewnętrznych w obszarze Zatoki Gdańskiej; 
2 Dla akwenu wód przejściowych w obszarze ujściowym Wisły w Zatoce Gdańskiej; 
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3 Dla akwenu wód przejściowych w obszarze ujściowym Świny w Zatoce Pomorskiej; 
4 Dla akwenu wód przejściowych w obszarze ujściowym Dziwny  w Zatoce Pomorskiej; 
5 Dla akwenu Zalewu Wiślanego; 
6 Dla akwenu Zalewu Szczecińskiego; 
7 Dla akwenu Zalewu Puckiego; 
a Wartości średnie z pomiarów w miesiącach V – IX; 
b Wartości średnie roczne; 
c Wartości średnie z całej kolumny wody. 

 
Wartości graniczne wybranych wskaźników jakości biologicznej i fizyko - chemicznej wód ustalonych jako cele środowiskowe dla jednolitych 
części wód przybrzeżnych  w obszarze dorzecza, uznanych za naturalne oraz silnie zmienione, bądź sztuczne 

Nazwa wskaźnika 
Wartość dla bardzo 

dobrego stanu 
ekologicznego 

Wartość dla 
dobrego stanu 
ekologicznego 

Wartość dla 
potencjału 

ekologicznego 
dobrego lub 

powyżej 
dobrego 

Liczba JCWP 
wykazujących 

obecnie 
bardzo dobry 

lub dobry stan 
ekologiczny 

Liczba JCWP 
naturalnych 

Liczba JCWP 
silnie 

zmienionych 
bądź 

sztucznych 

Liczba JCWP z 
derogacjami 

ELEMENTY BIOLOGICZNE 

2 5 brak brak 

Chlorofil „a” (μg/l) 
<2,10

1, 2, a
/ <1,50

3, a
/ 

<2,10
2, b 

3,15
1, 2, a

/ 1,90
3, a

/ 
3,15

2, b 
3,15

1, 2, a
/ 1,90

3, 

a
/ 3,15

2, b
 

ELEMENTY FIZYKO- CHEMICZNE 

Przezroczystość – 
widzialność Krążka 
Secchiego (m) 

>4,7
1, a

/ >5
2, b

 3,5
1, a

/ 3,8
2, b

 3,5
1, a

/ 3,8
2, b

 

BZT5 (mg O2/l) ≤ 2 4 4 

Azot ogólny (mg N/l) 
<0,25

1, a, c
/ <0,20

3, a, c
/ 

<0,25
2, b, c

 
0,40

1, a, c
/ 0,30

3, a, c
/ 

0,40
2, b, c

 
0,40

1, a, c
/ 0,30

3, a, 

c
/ 0,40

2, b, c
 

Fosfor ogólny (mg P/l) 
<0,022

1, a, c
/ <0,020

3, a, c
/ 

<0,025
2, b, c 

0,033
1, a, c

/ 0,030
3, a, 

c
/ 0,038

2, b, c
 

0,033
1, a, c

/ 
0,030

3, a, c
/ 

0,038
2, b, c

 
1 Dla akwenu Zatoki Gdańskiej oraz pasa wód przyległych do Mierzei Wiślanej; 
2 Dla akwenu Zatoki Pomorskiej oraz pasa wód przyległych do Wolińskiego Parku Narodowego; 
3 Dla akwenu wód przybrzeżnych środkowego wybrzeża; 
a Wartości średnie z pomiarów w miesiącach V – IX; 
b Wartości średnie roczne; 
c Wartości średnie z całej kolumny wody. 
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8.  Podsumowanie analizy ekonomicznej korzystania z wód 

 
Cel analizy ekonomicznej 

 

Ramowa Dyrektywa Wodna, oprócz celów związanych bezpośrednio ze stanem wód 

uwzględnia również aspekty ekonomiczne. Artykuł 9 RDW zobowiązuje Państwa 

Członkowskie do uwzględnienia zwrotu kosztów usług wodnych, a przede wszystkim zasady 

„zanieczyszczający płaci”. W celu wywiązania się z tych zobowiązań zostały przeprowadzone 

w Polsce analizy ekonomiczne korzystania z wód. 

Analiza ekonomiczna korzystania z wód na potrzeby wdrażania Ramowej Dyrektywy 

Wodnej po raz pierwszy została wykonana w 2004 roku. Była ona wykonywana przez 

regionalne zarządy gospodarki wodnej, a następnie została podsumowana w układzie 

dorzeczy w Raporcie dla Obszaru Dorzecza Wisły z realizacji art. 5 i 6, zał. II, III, IV Ramowej 

Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE oraz w Raporcie dla Obszaru Dorzecza Odry z realizacji art. 5 

i 6, zał. II, III, IV Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE. Raporty te zostały przekazane 

Komisji Europejskiej w 2005 roku. W 2007 roku analiza ekonomiczna korzystania z wód 

została rozszerzona i uszczegółowiona. 

Celem rozszerzonych badań było pogłębienie i uszczegółowienie analizy zwrotu 

kosztów. Analiza przeprowadzona w roku 2004 została wykonana w sposób uproszczony, 

jedynie dla sektora komunalnego. Zostały wówczas pominięte sektory przemysłu oraz 

rolnictwa i leśnictwa. Nie została także przeprowadzona analiza kosztów środowiskowych  

i zasobowych. W analizie przeprowadzonej w roku 2007 aspekty te został uwzględnione, 

aczkolwiek w sposób uproszczony, ze względu na brak wystarczających danych. 

 
Obszary opracowania 

 
Analiza ekonomiczna korzystania z wody została wykonana przez każdy z regionalnych 

zarządów gospodarki wodnej. Podobnie jak w roku 2004, w obrębie każdego z rzgw zostały 

wyodrębnione obszary analizy, w których były prowadzone analizy. Należy zwrócić uwagę,  

iż praktycznie niemożliwe jest podsumowanie wyników analiz w obszarach dorzeczy, gdyż 

część obszarów dorzeczy międzynarodowych, ze względu na niewielką powierzchnię, zostało 

włączonych do obszarów opracowań w obrębie dorzeczy Wisły i Odry. W związku  

z powyższym podsumowanie zostanie przedstawione w obszarach działania regionalnych 

zarządów gospodarki wodnej.  

Do analizy zwrotu kosztów finansowych dla obszaru dorzecza Odry zostały włączone obszary 

dorzeczy Ucker oraz częściowo Dunaju, natomiast dla pozostałych analiz również obszar 

dorzecza Łaby. 
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RZGW Gliwice 

Region Wodny Górnej Odry (GO) oraz Region wodny Czadeczki  (CZ) 

GO1 - zlewnia Górnej Odry, zlewnia Czadeczki (od źródeł do granicy Państwa – dorzecze 

Dunaju) 

GO2 – zlewnia Kłodnicy 

 

RZGW Wrocław 

Region wodny Środkowej Odry 

SO1 – region wodny Środkowej Odry od granicy regionu wodnego Górnej Odry po ujście 

Widawy wraz ze zlewnia Widawy z prawej strony i od granicy regionu wodnego 

Górnej Odry po ujście Bystrzycy wraz ze zlewnia Bystrzycy z lewej strony. Obszar ten 

powstał ze scalenia zlewni bilansowych: Mała Panew, Osobłoga, Nysa Kłodzka, 

Widawa, Bystrzyca, części Przyodrze oraz region wodny Morawy. Powierzchnia 

obszaru wynosi 15 931 km2 co stanowi 40,4% powierzchni RZGW we Wrocławiu. 

SO2 – region wodny Środkowej Odry od ujścia Widawy po granice regionu wodnego Warty 

Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego z prawej strony i od ujścia Bystrzycy po ujście 

Bobru z lewej strony. Zlewnie bilansowe wchodzące w skład tego obszaru to: Barycz, 

Obrzyca, Kaczawa, Przyodrze. Powierzchnia obszaru wynosi 15 320 km2 co stanowi 

38,8% powierzchni RZGW we Wrocławiu. 

SO3 – region wodny Środkowej Odry od ujścia Bobru wraz ze zlewnia Bobru po granice 

regionu wodnego z prawej strony (granice państwa) Na obszar ten składają się 

zlewnie bilansowe Bobru i Nysy Łużyckiej. Powierzchnia obszaru wynosi 7 993 km2 co 

stanowi 20,2% powierzchni RZGW we Wrocławiu. 

 
RZGW Poznań 

RWW – region wodny Warty 

 

RZGW Szczecin 

Region Wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 

DO1 – obszar obejmujący zlewnię Dolnej Odry od granicy Regionu Wodnego Środkowej Odry 

do granicy Regionu Wodnego Warty 

DO2 - obszar obejmujący zlewnię Dolnej Odry od granicy Regionu Wodnego Warty do ujścia 

Odry wraz ze zlewnią rzeki Becker i rzekami zasilającymi Zalew Szczeciński 

DO3 - obszar obejmujący Przymorze Zachodnie od zlewni rzeki Dziwnej i Regi poprzez 

Parsętę do Wieprzy. 
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Podstawa analiz 

 

Głównym źródłem danych na potrzeby analiz w sektorze komunalnym były ankiety na temat 

świadczonych usług, wypełnione przez gminy oraz operatorów wodno-kanalizacyjnych. 

W przypadku braku danych, bądź niejasności, zostały wykorzystane dodatkowe źródła 

danych: System Informacji Prawnej LEX (prawo miejscowe, ceny, ustalanie ceny za pobieraną 

wodę lub odprowadzane ścieki), Bank Danych Regionalnych, bądź zastosowano ocenę 

ekspercką. 

 
Zakres analiz 

 

Podstawowym celem analizy było określenie stopnia zwrotu kosztów usług dostarczania 

wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków. Dodatkowo został przeprowadzony szereg analiz, 

charakteryzujących strukturę świadczonych usług: 

a) związek między wysokością opłat za korzystanie ze środowiska a ceną usług,  

b) wpływ dotacji operacyjnych na cenę,  

c) związek między kosztami a ceną,  

d) występowanie efektów skali 

e) wpływ prawidłowych odpisów amortyzacyjnych na koszty 

f) wpływ podatku od nieruchomości na koszty 

g) zależność pomiędzy formą prawną operatora a kosztami świadczonych usług. 

 

ZWROT KOSZTÓW W SEKTORZE KOMUNALNYM 

 

Powyższe analizy nie zostały jednak wykonane dla obszarów wszystkich RZGW. 

 

Na potrzeby analiz próba operatorów została podzielona na 4 grupy, w zależności od formy 

prawnej: 

Grupa I –  operatorzy działający na podstawie ustawy o finansach publicznych (urzędy gminy, 

jednostki budżetowe gminy, gospodarstwa pomocnicze gminy, zakłady budżetowe 

gminy, zakłady budżetowe związku międzygminnego) 

Grupa II – operatorzy działający na podstawie przepisów prawa handlowego (spółki akcyjne, 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) 

Grupa III – przedsiębiorstwa państwowe 

Grupa IV – pozostali operatorzy (spółdzielnie, spółki wodne, osoby fizyczne i inne). 

 

W tabelach poniżej przedstawiono ilościową strukturę operatorów w zależności od ich formy 

prawnej, w poszczególnych obszarach analizy. Z uwagi na fakt, że zakres dostępnych  
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w opracowaniach informacji różni się znacząco w poszczególnych RZGW, występują różnice 

w zakresie przedstawionych tabel. 

 
RZGW Gliwice 

Liczebność operatorów w poszczególnych grupach i obszarach analiz – zaopatrzenie  

w wodę 

Ilość operatorów Grupa I Grupa II Grupa IV Wszyscy 

operatorzy 

GO1 11 17 7 35 

GO2 3 11 1 15 

 

Liczebność operatorów w poszczególnych grupach i obszarach analiz – odprowadzanie 

ścieków 

Ilość operatorów Grupa I Grupa II Grupa IV Wszyscy 
operatorzy 

GO1 16 14 1 31 

GO2 2 9 1 12 

 

RZGW Wrocław 

Liczebność operatorów w poszczególnych grupach – razem zaopatrzenie w wodę  

i odprowadzanie ścieków 

Ilość operatorów Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Wszyscy 
operatorzy 

SO1 63 47 0 1 111 

SO2 73 27 0 5 105 

SO3 39 22 1 1 63 

 

RZGW Poznań 

Liczebność operatorów w poszczególnych grupach – zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 

ścieków 

ilość operatorów Grupa I Grupa II Grupa IV
1
 Razem 

zaopatrzenie w wodę 180 96 22 298 

odprowadzanie ścieków 162 80 15 257 

 

RZGW Szczecin 

Liczebność operatorów w poszczególnych grupach – zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 

ścieków 

ilość operatorów Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Razem 

zaopatrzenie w wodę 15 17 2 15 49 

                                                 
1
 W przypadku danych z RZGW Poznań jest to grupa III 
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odprowadzanie ścieków 16 17 0 13 46 

 

Zaopatrzenie w wodę 

 

W tabelach poniżej przedstawiono koszty oraz przychody operatorów w zakresie zaopatrzenia 

w wodę w poszczególnych obszarach analizy oraz finansowy stopień zwrotu kosztów. Został 

on obliczony jako iloraz przychodów oraz kosztów operatorów. 

Analizując tabele widać, iż w większości obszarów występuje pełny lub prawie pełny zwrot 

kosztów finansowych. Jednak w wielu przypadkach wynika to z faktu, że pewna grupa 

podmiotów wykazuje wysokie zyski w porównaniu do pozostałych, natomiast część 

podmiotów wykazuje straty. 

Z uwagi na fakt, że zakres dostępnych w opracowaniach informacji różni się znacząco  

w poszczególnych RZGW, występują różnice w zakresie przedstawionych tabel. 

 

RZGW Gliwice 

Koszty i przychody operatorów świadczących usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę  

Obszary 
opracowania 

Forma 
działalności 

Liczba 
opera-
torów 

Koszty (K) 
operatorów 

Przychody (P) 
operatorów 

Wynik 
finansowy 
brutto (Wb) 

% zwrotu 
kosztów: 

[tys. PLN/rok] [tys. PLN/rok] [tys. PLN/rok] [(P/K]*100% 

GO1 Grupa I 11 6845 6123 -722 89,4 % 

 Grupa II 17 106 341 110 059 3717 103,5 % 

 Grupa IV 7 1439 1350 -89 93,8 % 

GO2 Grupa I 3 1902 1933 32 101,7 % 

 Grupa II 11 98 664 104 258 5594 105,7 % 

 Grupa IV 1 2 2 0 101,1 % 

 

 

RZGW Wrocław 

Koszty i przychody operatorów świadczących usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę 

Obszary 
opracowania 

Ilość 
operatorów/ilość 
operatorów 
analizowanych 

(1)
 

Udział w rynku 
sprzedaży

(2) 
Stopa 
zwrotu 

Ilość operatorów 
zbilansowanych

(3)
 

Ilość 
operatorów ze 
stratą 

SO1 111/62 53,8 % 111% 41 23 

SO2 105/61 33,2 % 101,6 % 48 27 

SO3 63/36 12,7 % 112,9 % 24 16 

SO4 2/1 0,3 % 111,3 % 1 1 

Formy własności       

Grupa 1 176/84 14,2 % 100,7 % 41 23 

Grupa 2 75/70 83,7 % 108,3 % 55 20 
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Grupa 3 1/1 1,3 % 419,4 % 1 0 

Ogółem 281/160 100,0 % 108,3 % 114 67 

(1) operatorzy uwzględnieni w analizie to tacy których zestaw danych umożliwił prowadzenie obliczeń 

(2) mierzony wartością sprzedaży 

(3) czyli takich gdzie przychody są większe lub równe kosztom 

 

RZGW Poznań 

Koszty i przychody operatorów świadczących usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę 

Obszary 

opracowania 

Forma 

działalności 

Liczba 

opera-

torów 

Koszty (K) 

operatorów 

Przychody (P) 

operatorów 

Wynik 

finansowy 

netto (Wn) 

Wynik 

finansowy 

brutto (Wb) 

%zwrotu 

kosztów: 

[tys. 

PLN/rok] 

[tys. 

PLN/rok] 

[tys. 

PLN/rok] 

[tys. 

PLN/rok] 
[(P/K]*100% 

RWW 

Grupa I 149 72 802,60 78 447,41 

3516,735  

(dane od 46 

operatorów) 

4135,28  

(dane od 49 

operatorów) 

107,75 

Grupa II 85 404 214,27 454 709,03 

22954,917  

(dane od 49 

operatorów) 

28800,685  

(dane od 72 

operatorów) 

112,49 

Grupa IV 17 5 742,46 6 432,88 

1437,267  

(dane od 8 

operatorów) 

1488,035  

(dane od 7 

operatorów) 

112,02 

Razem: 251 482 759,34 539 589,31 

27908,919  

(dane od 

113 

operatorów) 

34423,999  

(dane od 128 

operatorów) 

111,77 

 

RZGW Szczecin 

Wyniki finansowe – liczba operatorów 

Wartość 
cechy  

DO1 DO2 DO3 

I II I II III IV I II III IV 

Zysk  1  6 6 1 7 1 2  3 

Strata  1 3 6  1 4 2 1 4 

 

Finansowa stopa zwrotu kosztów dostawy wody pitnej [%] 

stopa 
zwrotu  

DO1 DO2 DO3 

I II I II III IV I II III IV 

% 102 118 88 109  132 96 106  102 
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Odprowadzanie ścieków 

 

W tabelach poniżej przedstawiono koszty oraz przychody operatorów w zakresie 

odprowadzania ścieków w poszczególnych obszarach analizy oraz finansowy stopień zwrotu 

kosztów. Został on obliczony jako iloraz przychodów oraz kosztów operatorów. Podobnie jak 

w przypadku usług zaopatrzenia w wodę, wśród podmiotów świadczących usługi 

odprowadzania ścieków w większości obszarów występuje pełny lub prawie pełny zwrot 

kosztów finansowych. Jednak w wielu przypadkach wynika to z faktu, że pewna grupa 

podmiotów wykazuje wysokie zyski w porównaniu do pozostałych, natomiast część 

podmiotów wykazuje straty. 

 

Z uwagi na fakt, że zakres dostępnych w opracowaniach informacji różni się znacząco  

w poszczególnych RZGW, występują różnice w zakresie przedstawionych tabel. 

 

RZGW Gliwice 

Koszty i przychody operatorów świadczących usługi w zakresie odprowadzania i oczyszczania 

ścieków 

Obszary 
opracowania 

Forma  
działalności 

Liczba  
operatorów 

Koszty (K) 
operatorów 

Przychody (P) 
operatorów 

Wynik 
finansowy 
brutto (Wb) 

% zwrotu kosztów: 

[tys. 
PLN/rok] 

[tys. PLN/rok] 
[tys. 
PLN/rok] 

[(P/K]*100% 

GO1 Grupa I 16 12 240 10 710 -1529 87,5 % 

 Grupa II 14 74 087 74 033 -54 99,9 % 

 Grupa IV 1 341 258 -83 75,7 % 

GO2 Grupa I 2 599 500 -99 83,5 % 

 Grupa II 9 89 679 90 081 402 100,4 % 

 Grupa IV 0 0 0 0 - 

 

RZGW Wrocław 

Finansowa stopa zwrotu wg obszarów analiz ekonomicznych i form własności operatorów 

Obszary 
opracowania 

Ilość 
operatorów/ilość 
operatorów 
analizowanych  

Udział w rynku 
sprzedaży

(1) 
Stopa 
zwrotu 

Ilość operatorów 
zbilansowanych

(2)
 

Ilość 
operatorów ze 
stratą 

SO1 59 59,4 % 105,5 % 28 31 

SO2 58 26,9 % 99,7 % 22 36 

SO3 30 13,3 % 108,5 % 13 17 

SO4 1 0,4 % 95,6 % 1 1 
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Formy własności       

Grupa 1 76 12,7 % 89,1 % 29 48 

Grupa 2 63 83,9 % 106,1 % 32 31 

Grupa 3 1 1,6 % 206,4 % 1 0 

Grupa 4 8 1,8 % 93,3 % 2 6 

Ogółem 148 100 % 103,9 % 64 85 

(1) mierzony ilością świadczonych usług 

(2) o przychodach niemniejszych niż koszty 

 

RZGW Poznań 

Koszty i przychody operatorów świadczących usługi w zakresie odprowadzania i oczyszczania 

ścieków 

Obszary 
opracowania 

Forma  
działalności 

Liczba  
operatorów 

Koszty (K) 
operatorów 

Przychody (P) 
operatorów 

Wynik 
finansowy 
netto (Wn) 

Wynik 
finansowy 
brutto (Wb) 

% zwrotu 
kosztów: 

[tys. 
PLN/rok] 

[tys. PLN/rok] [tys. PLN/rok] 
[tys. 
PLN/rok] 

[(P/K]*100% 

RWW 

Grupa I 139 61 128,12 50 003,06 
1261,717  
(dotyczy 41 
operatorów) 

1795,321  
(dotyczy 45 
operatorów) 

81,8 

Grupa II 86 597 836,55 613 516,46 
20788,073  
(dotyczy 48 
operatorów) 

27823,384  
(dotyczy 65 
operatorów) 

102,6 

Grupa IV 16 23 755,02 25 635,26 
4806,668  
(dotyczy 6 
operatorów) 

5045,682  
(dotyczy 7 
operatorów) 

107,9 

Razem: 241 682 719,69 689 154,79 
26856,458  
(dotyczy 95 
operatorów) 

34664,386  
(dotyczy 117 
operatorów) 

100,9 

 

RZGW Szczecin 

Wyniki finansowe – liczba operatorów 

Wartość 
cechy  

DO1 DO2 DO3 

I II I II III IV I II III IV 

Zysk  
 1 *(0) 4 

11 (w 
tym 1=0) - 5 4 3 - 

3 ( w tym 
1=0) 

Strata 1  6 1 - 2 1 1 - 3 

 

Finansowa stopa zwrotu kosztów usług wodnych w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków 

[%] 

stopa 

zwrotu  

DO1 DO2 DO3 

I II I II III IV I II III IV 

% 96 71 93 107 - 93 104 95  92 
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EKONOMICZNA STOPA ZWROTU W SEKTORZE KOMUNALNYM 

 

Ekonomiczna stopa zwrotu oprócz dotychczas uwzględnianych kosztów i przychodów, 

uwzględnia koszty zasobowe i środowiskowe. Koszty te zostały obliczone w pracy 

„Oszacowanie kosztów zasobowych i środowiskowych”. Ekonomiczna stopa zwrotu nie 

została obliczona dla wszystkich RZGW. 

 

RZGW Gliwice 

Nie została obliczona ekonomiczna stopa zwrotu kosztów. 

 

RZGW Wrocław 

Obliczenie ekonomicznej stopy zwrotu w sektorze komunalnym 

Specyfikacja Jednostka Zaopatrzenie w wodę Odbiór i oczyszczanie 
ścieków 

Wartość kosztów ustalona na podstawie 
badań ankietowych 

mln zł 
363 347 

Oszacowanie kosztów uwzględniające 
brakujące dane 

mln zł 
394 373 

Wartość przychodów ustalona na 
podstawie badań ankietowych 

mln zł 
422 261 

Doszacowanie przychodów 
uwzględniające brakujące dane 

mln zł 
437 384 

Finansowa stopa zwrotu
(1)

 % 108,5  103,9 

Finansowa stopa zwrotu dla sektora 
komunalnego 

% 
106,3  

Koszty zasobowe i środowiskowe w 
sektorze komunalnym 

mln zł 
595,5 

Ekonomiczna stopa zwrotu dla sektora 
komunalnego 

% 
60,0 

 

RZGW Poznań 

Obliczenie ekonomicznej stopy zwrotu w sektorze komunalnym 

L.p.  Wielkości jednostka 
Zaopatrzenie  
w wodę 

Odprowadzanie i 
oczyszczanie 
ścieków 

1 
Liczba ludności korzystającej z infrastruktury wod.-
kan. - próba wg ankiet 

osoba 4 689 176 3 436 631 

2 
Liczba ludności korzystającej z infrastruktury wod.-
kan. - cały region 

osoba 5 733 749 4 117 319 

3 
Odsetek ludności korzystającej z infrastruktury wod.-
kan. - próba wg ankiet/ludność regionu 

% 75 55 

4 
Odsetek ludności korzystającej z infrastruktury wod.-
kan. - cały region 

% 91 66 

5 Koszty operatorów  - próba wg ankiet zł 483 768 530 670 206 032 

6 
Koszty operatorów - szacunek dla wszystkich 
operatorów 

zł 591 534 062 802 952 667 

7 Przychody operatorów - próba wg ankiet zł 566 264 266 687 611 530 
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8 
Przychody operatorów - szacunek dla wszystkich 
operatorów 

zł 692 406 762 823 805 645 

9 Finansowa stopa zwrotu kosztów % 117 103 

10 Finansowa stopa zwrotu kosztów % 109 

11 Koszty zasobowe i środowiskowe mln zł 621 

12 Ekonomiczna stopa zwrotu kosztów % 73,2 

 

 

ANALIZA ZWROTU KOSZTÓW USŁUG WODNYCH W SEKTORZE PRZEMYSŁU 

 

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną użytkownicy przemysłowi są to użytkownicy korzystający 

z własnych ujęć oraz indywidualnych urządzeń do zrzutu zanieczyszczeń. Nie jest to do końca 

zgodne z rzeczywistością, gdyż istnieją w praktyce zakłady przemysłowe pobierające wodę  

i odprowadzające ścieki do sieci komunalnej. Stosując podejście zgodnie z RDW, zostały one 

uwzględnione w obliczeniach dla sektora komunalnego. 

W obecnej chwili można przyjąć, że zwrot kosztów finansowych usług wodnych w tym sektorze 

wynosi 100%. Założenie takie jest w pełni uzasadnione z uwagi na fakt, iż w Polsce nie są 

stosowane dopłaty do działalności operacyjnej związanej z poborem wody oraz odbiorem 

ścieków w przemyśle, natomiast opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszone są przez 

wszystkie podmioty w tym sektorze. 

W opracowaniu Oszacowanie kosztów zasobowych i środowiskowych została obliczona 

wysokość kosztów środowiskowych w sektorze przemysłu, zarówno w skali całego kraju, jak  

i obszarów działania poszczególnych regionalnych zarządów gospodarki wodnej. 

Uwzględniając tą wartość możliwe było obliczenie stopnia zwrotu kosztów ekonomicznych, 

który przedstawiono w tabeli. 

RZGW ekonomiczna stopa zwrotu kosztów 

Gliwice brak obliczeń 

Wrocław 79,5 % 

Poznań brak obliczeń 

Szczecin brak obliczeń 

 

 

ANALIZA ZWROTU KOSZTÓW USŁUG WODNYCH W ROLNICTWIE I LEŚNICTWIE 

 

Usługi wodne w sektorze rolnictwa i leśnictwa obejmują przede wszystkim kształtowanie 

stosunków wodnych poprzez nawadnianie oraz odwadnianie, a także pobór wody na potrzeby 

hodowli ryb. Brakuje jednak szczegółowych danych dotyczących tych kosztów. 
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Analiza zwrotu kosztów w tym sektorze została przeprowadzona na podstawie formularza 

statystycznego RRW-10 (Sprawozdanie ze stanu ilościowego oraz utrzymania wód i urządzeń 

melioracji wodnych) zawierającego dane za rok 2006. Ponieważ formularz ten odnosi się do 

obszarów województw, konieczne było przeliczenie zawartych w nim informacji na układ 

zlewniowy. Takie podejście nie zostało jednak zastosowane w obliczeniach wszystkich RZGW – 

część z nich przeprowadziła jedynie obliczenia dla województw. 

Na podstawie danych z formularza obliczona została finansowa stopa zwrotu kosztów, zaś 

następnie uwzględniając obliczoną w opracowaniu Oszacowanie kosztów zasobowych  

i środowiskowych wysokość kosztów środowiskowych określono ekonomiczną stopę zwrotu 

kosztów. Ekonomiczna stopa zwrotu nie została obliczona dla wszystkich RZGW. 

Zwrot kosztów w sektorze rolnictwa i leśnictwa jest stosunkowo niewielki. Wynika to z faktu,  

iż usługi wodne w tym sektorze zwolnione są z opłat za korzystanie ze środowiska, a ponadto 

użytkownicy nie ponoszą kosztów utrzymania infrastruktury. Wyjątkiem jest pobór wód 

podziemnych na potrzeby nawodnień, jednak w Polsce występuje on niezmiernie rzadko. 

Poniżej zestawiono wyniki obliczeń stopnia zwrotu kosztów w obszarach poszczególnych RZGW. 

Z uwagi na fakt, że zakres dostępnych w opracowaniach informacji różni się znacząco  

w poszczególnych RZGW, występują różnice w zakresie przedstawionych danych. 

 

RZGW Gliwice 

Nie został obliczony stopień zwrotu kosztów. 

 

RZGW Wrocław 

Finansowa stopa zwrotu wynosi: 

42,7 %  – pomijając problem zwolnień z opłat za pobór wód. 

31,7 – 35,4 % z uwzględnieniem pomocy publicznej w postaci zwolnień z opłat (przedział 

wartości wynika z wariantów obliczeń wysokości zwolnienia ogółem). 

Obliczona po uwzględnieniu kosztów środowiskowych ekonomiczna stopa zwrotu wnosi: 

5,6 % - z pominięciem problemu zwolnień z opłat za pobór wód, 

5,4% - z uwzględnieniem pomocy publicznej w postaci zwolnień z opłat (przyjęta dokładność 

obliczeń do jednego miejsca po przecinku zaciera różnice pomiędzy wariantami naliczenia 

opłat) 

 

RZGW Poznań 

Finansowa stopa zwrotu kosztów dla obszaru RZGW Poznań wynosi 42 %. 

Ekonomiczna stopa zwrotu kosztów dla obszaru RZGW Poznań wynosi 5 %. 

 

RZGW Szczecin 

Finansowa stopa zwrotu kosztów usług wodnych w rolnictwie i leśnictwie wynosi 20,97 %. 
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OSZACOWANIE KOSZTÓW ZASOBOWYCH I ŚRODOWISKOWYCH 

 

Ramowa Dyrektywa Wodna wymaga, oprócz obliczenia kosztów finansowych usług 

wodnych, oszacowania kosztów środowiskowych i zasobowych. 

Obliczenia zostały przeprowadzone dla  obszaru całego kraju, dla obszarów dorzeczy Wisły  

i Odry oraz dla obszarów działania poszczególnych RZGW. Nie prowadzono obliczeń dla 

pozostałych obszarów dorzeczy ze względu na ich małą powierzchnie, w skali której 

uśrednianie danych  wojewódzkich byłoby błędne. 

 

Koszty zasobowe 

Koszt zasobowy = koszt alternatywny = koszt utraconych korzyści. Koszty zasobowe, czyli 

koszty utraconych korzyści występują wtedy, gdy istnieje alternatywny sposób (sposoby) 

wykorzystania danego dobra, wykluczający się z innymi. Koszt utraconych korzyści równy jest 

korzyściom z najlepszego alternatywnego wykorzystania danego dobra (zasobu). 

 

Obliczanie kosztów zasobowych odbywało się w dwóch krokach: 

− określenie ilościowego deficytu zasobów wodnych w danej jednostce obliczeniowej 

(jednostką tą może być: cały kraj, dorzecze, obszar RZGW), 

− przypisanie konkretnej wartości jednostkowej do korzyści utraconych w wyniku 

zidentyfikowanego deficytu wody (w zł/m3 deficytu wody rocznie). 

 

Na podstawie zgromadzonych danych określono, iż wartość kosztów zasobowych w Polsce 

jest równa 0. Jednakże można się spodziewać, że wynika to z braku wystarczających 

informacji, w tym o wielkości niezaspokojonego popytu w przemyśle, faktu zaspokojenia 

wszystkich potrzeb w innych sektorach kosztem jakości wód bądź kosztem przyszłych 

pokoleń oraz z ujęcia pewnych elementów podczas oszacowania kosztów środowiskowych. 

 

Koszty środowiskowe 

Koszt środowiskowy - pieniężna wartość niekorzyści spowodowanych w środowisku 

(wodnym) przez użytkowników. Niekorzyści te związane są ze spadkiem wszystkich rodzajów 

użyteczności środowiska wodnego na skutek obniżenia jego jakości. Z uwagi na wiele 

użyteczności środowiska wodnego (np.: surowiec, miejsce rekreacji, środek transportu, 

podtrzymanie ekosystemów) niekorzyści mogą mieć charakter rynkowy (posiadać ceny) lub 

nierynkowy. 
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Obliczenia przeprowadzono na podstawie badań A. Markowskiej z roku 2003 . Prowadzone 

były one metodą wyceny warunkowej, czyli określają przeciętną skłonność zapłacenia za 

poprawę jakości wód. 

 

W tabeli zostały przedstawione wyniki obliczeń kosztów środowiskowych. 

obszar koszty środowiskowe [mln zł/rok] 

Polska 6693,8 

Odra 2532,7 

RZGW Gliwice, Górna Odra 347,1 

RZGW Poznań 1034,9 

RZGW Szczecin 277,7 

RZGW Wrocław 873,0 

Podział kosztów środowiskowych pomiędzy poszczególne sektory przedstawia się jak  

w tabeli poniżej: 

obszar komunalny  przemysł rolnictwo 

RZGW Gliwice, Górna Odra 36 % 59 % 5 % 

RZGW Poznań 60 % 8 % 32 % 

RZGW Szczecin 72 % 3 % 25 % 

RZGW Wrocław 68 % 6 % 26 % 
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9.  Podsumowanie programów działań zapisanych  
w projekcie Programu wodno – środowiskowego kraju 

 

Program wodno - środowiskowy kraju stanowi uporządkowany zbiór działań, których 

realizacja pozwoli na osiągnięcie przez wody celów środowiskowych zgodnych z RDW.  

Cele środowiskowe, jak już wspomniano we wstępie, powinny zostać osiągnięte do 2015 r. 

Działania wymienione w Programie dla poszczególnych SJCW i JCWPd, uwzględniają podział 

na działania podstawowe i uzupełniające, zgodnie z art. 113 Prawa wodnego, w zależności od 

wyników oceny zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych. Zaproponowane programy 

dla poszczególnych SJCW, stanowią zbiór efektywnych, skutecznych i realnych do wykonania 

działań. Tak opracowane programy zagregowano następnie dla obszarów dorzeczy na 

terenie kraju, w tym również dla obszarów dorzeczy międzynarodowych.  

Zatem, celem Programu wodno – środowiskowego kraju jest przedstawienie zestawień 

działań dla realizacji założonych celów środowiskowych, których wypełnienie w określonym 

czasie pozwoli uzyskać efekty w postaci lepszego stanu wód. Analiza możliwości 

technicznych, finansowych oraz czasowych wykazała, iż niektóre z części wód nie osiągną do 

2015r. założonych celów środowiskowych. Zapisy Prawa wodnego i RDW, dopuszczają takie 

„odstępstwo” w formie przedłużenia terminów lud ustalenia mniej rygorystycznych celów. 

Wszystkie tego typu przypadki należy opisać i uzasadnić. Ustalenia zawarte w Programie 

powinny zostać przeniesione do innych dokumentów szczebla krajowego i regionalnego, 

poprzez uwzględnienie ich zapisów w strategiach, programach operacyjnych i rozwojowych, 

planach zagospodarowania przestrzennego oraz studiach uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego a także w planach i programach tematycznych 

związanych w sposób bezpośredni bądź pośredni z gospodarką wodną. Taka sytuacja 

powinna umożliwić pełne wdrożenie zaplanowanych działań. 

Program wodno - środowiskowy kraju, uwzględnia wymagania Dyrektywy 2000/60/WE  

tj. podział działań na działania podstawowe i działania uzupełniające. Działania podstawowe 

skierowane są do realizacji niemal we wszystkich częściach wód (tam gdzie to stosowne  

i wymagane na podstawie wyników analiz sporządzonych na podstawie art. 5 RDW),  

na terenie całego kraju. Działania podstawowe wynikają z zapisów aktów prawa krajowego 

oraz wspólnotowego w zakresie ochrony i przywracania właściwego stanu wód oraz 

ekosystemów od wód zależnych, czyli pozwalają na wypełnienie zobowiązań Dyrektyw 

zdefiniowanych w załączniku VI: 

� dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych 91/271/EWG; 
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� dyrektywie dotycząca azotanów 91/676/EWG; 

� dyrektywa dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach 2006/7/WE; 

� dyrektywa odnosząca się do jakości wody przeznaczonej do picia przez ludzi 

80/778/EWG, zmieniona dyrektywą 98/83/WE; 

� dyrektywa w sprawie osadów ściekowych 86/278/EWG; 

� dyrektywa w sprawie siedlisk przyrodniczych 92/43/EWG;  

� dyrektywa w sprawie dzikiego ptactwa 79/409/EWG; 

� dyrektywa dotycząca środków ochrony roślin 91/414/EWG; 

� dyrektywa w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii (Seveso) 

96/82/WE; 

� dyrektywa dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli 

96/61/WE; 

� dyrektywa w sprawie oceny wpływu na środowisko 85/337/EWG; 

� dyrektywa w sprawie swobodnego dostępu do informacji o środowisku 90/313/EWG. 

 

W Programie zawarto również działania, wynikające z zapisów następujących dyrektyw: 

� dyrektywa 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu 

do zapobiegania i zarządzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu; 

� dyrektywa w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami  

i pogorszeniem ich stanu 2006/118/WE.  

Zadania wynikające z realizacji zapisów Dyrektywy 91/271/EWG, dotyczącej oczyszczania 

ścieków komunalnych, obejmują realizację inwestycji związanych z wdrażaniem zapisów 

Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, Programu wyposażenia 

aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej oraz 

Programu wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 

4000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód w urządzenia zapewniające 

wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód.  

Działania zidentyfikowane dla SJCW, w Programie, dotyczą budowy, rozbudowy bądź 

modernizacji obiektów oczyszczalni ścieków oraz budowy bądź modernizacji systemów 

kanalizacyjnych, dążących dla zapewnienia prawidłowego zbierania i oczyszczania ścieków 

komunalnych oraz ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych z niektórych dziedzin 

przemysłu, które nie są odprowadzane do oczyszczalni komunalnych, w celu redukcji 

ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska. Wszystkie zadania w tym zakresie 
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mają ściśle określony termin wdrożenia wynikający ze stanowiska negocjacyjnego Polski  

w obszarze Środowisko. 

 Dyrektywa 91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniem 

powodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych, wskazuje jako konieczne do 

realizacji w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód z tego sektora, programy opracowane dla 

obszarów wyznaczonych jako szczególnie narażone na zanieczyszczenia związkami azotu ze 

źródeł rolniczych. W Programie wodno-środowiskowym kraju zostały wskazane do realizacji 

zadania pochodzące ze wspomnianych programów działań tam gdzie zostały one ustalone, 

natomiast na pozostałych obszarach w ramach określenia działań uzupełniających 

pozwalających na osiągnięcie przez wody założonych celów, zostały wskazane działania 

polegające na ograniczeniu odpływu związków azotu do wód z powierzchni użytkowanych 

rolniczo, głównie poprzez: prowadzenie monitoringu wód, wspieranie rolnictwa 

ekologicznego i rolnictwa zrównoważonego oraz prowadzenia właściwej techniki 

gospodarowania w zakresie uprawy roślin i hodowli zwierząt, ograniczającej straty związków 

azotowych do wód, tj.: stosowanie międzyplonów i wsiewek poplonowych, przechowywanie 

nawozów naturalnych w odpowiednich warunkach. 

 Z Dyrektywy 2006/7/WE  dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach 

przeniesiono do niniejszego Programu zadania mające na celu kontrolowanie wody  

w kąpieliskach, zarządzanie jakością tej wody oraz udostępnianie społeczeństwu tych 

informacji.  Wdrożenie powyższych przesłanek nastąpi poprzez wskazanie jako koniecznych 

do realizacji działań typu: objęcie nadzorem sanitarnym wody w kąpielisku i wykonywanie 

oceny jakości wody oraz informowanie mieszkańców o jakości wody w kąpielisku. Należy 

zaznaczyć, iż wszelkie działania polegające na ograniczaniu zrzutów substancji 

zanieczyszczających z poszczególnych sektorów (komunalny, przemysłowy, rolnictwo) będą 

miały pozytywny wpływ na poprawę stanu wody w kąpieliskach. 

 Dyrektywa 80/778/EWG odnosząca się do jakości wody przeznaczonej do picia przez 

ludzi, zmieniona Dyrektywą 98/83/WE wskazała konieczność realizacji działań mających na 

celu spełnianie przez wody wykorzystywane do zaopatrzenia ludności, odpowiednich norm 

jakościowych. Działania te zostały przetransponowane do Programu wodno-środowiskowego 

kraju poprzez następujące zapisy: opracowanie oceny jakości wody przeznaczonej do 

spożycia; informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia. Ponadto, 

tak jak w przypadku dyrektywy dot. zarządzania jakością wody w kąpieliskach, wszelkie 

działania ograniczające zanieczyszczenie wód ze źródeł punktowych i rozproszonych będą 

realizować cele niniejszej dyrektywy.  

 Dyrektywa 86/278/EWG dot. stosowania osadów ściekowych w rolnictwie ma na celu 

niedopuszczenie do negatywnego oddziaływania stosowanych w Państwach Członkowskich 

osadów na środowisko naturalne oraz na ludzi i zwierzęta. Realizacja założeń tej dyrektywy 
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została zapewniona poprzez umieszczenie w Programie zadania: zagospodarowanie osadów 

ściekowych. Obowiązek ten regulowany jest również poprzez krajowe akty prawne, tj. przez 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych 

osadów ściekowych (Dz.U.02.134.1140) oraz przez Rozporządzenie Ministra Środowiska  

z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 

do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego (Dz.U.06.137.984). 

 Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie siedlisk przyrodniczych, wskazuje na konieczność 

stworzenia spójnej Europejskiej Sieci Ekologicznej specjalnych obszarów ochrony siedlisk 

naturalnych i siedlisk gatunków, która pozwoli zachować te siedliska w odpowiednim dla 

nich stanie lub odtworzyć właściwe warunki dla uzyskania takiego stanu. Polska jako 

Państwo Członkowskie wyznaczyła na swoim terenie omawiane obszary ochrony siedlisk,  

a w niniejszym Programie zostały uwzględnione odpowiednie działania zmierzające do ich 

utrzymania we właściwym stanie, w zakresie zagadnień uzależnionych od stanu wód. Główne 

działania stanowiące w Programie element zapewniający wdrażanie tejże dyrektywy to: 

ochrona, zachowanie i przywracanie biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz 

dzikiej fauny i flory; opracowanie i wdrożenie planu ochrony obszaru prawnie chronionego; 

ochrona, zachowanie ekosystemów od wód zależnych zgodnie z planami ochrony obszarów 

prawnie chronionych; kompleksowa ochrona układu hydrologicznego poprzez ochronę 

źródlisk i zapobieganie erozji; tworzenie korytarzy ekologicznych i stref buforowych. 

 Dyrektywa 79/409/EWG w sprawie dzikiego ptactwa dotyczy ochrony wszystkich 

gatunków ptaków naturalnie występujących w stanie dzikim na europejskim terytorium 

Państw Członkowskich. Zadania związane z wdrażaniem dyrektywy skierowane są na 

ochronę, gospodarowanie i regulowanie liczebności tych gatunków. Działania przewidziane 

w niniejszym Programie dot. prawidłowego gospodarowania na wyznaczonych obszarach 

NATURA 2000, do której obok obszarów wytyczonych zgodnie z zapisami Dyrektywy 

79/409/EWG należą również obszary wskazane w Dyrektywie 92/43/EWG, tzw. obszary 

siedliskowe. Zadania przewidziane do wdrożenia w obszarach ochrony gatunkowej są 

tożsame z działaniami wdrażanymi w obszarach siedliskowych, oczywiście z uwzględnieniem 

cech charakterystycznych rozpatrywanego obszaru.  

 Dyrektywa 91/414/EWG w sprawie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu 

zmieniona Dyrektywą 2006/75/WE i Dyrektywą 2008/69/WE ustanawia w Państwach 

Członkowskich jednolite zasady dopuszczania do obrotu środków ochrony roślin oraz 

dopuszczania przez Komisję Europejską substancji aktywnych do stosowania w środkach 

ochrony roślin. W Polsce zagadnienia dotyczące wprowadzania środków ochrony roślin do 

obrotu reguluje Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U.04.11.94) 

implementująca zapisy przedmiotowej dyrektywy. Aktem wykonawczym do w/w ustawy jest 
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Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu badań, informacji  

i danych dotyczących środka ochrony roślin i substancji aktywnej oraz zasad sporządzania ich 

oceny (Dz.U.05.100.839 z późn. zm.), które określa zakres dokumentacji wymaganej do 

uzyskania zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu. Proponowane 

działanie wynikające i pozwalające na spełnienie celów Dyrektywy 91/414/EWG to przede 

wszystkim: obowiązek stosowania środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu zgodnie 

Ustawą o ochronie roślin.  

 Dyrektywa 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii  

związanych z substancjami niebezpiecznymi (Seveso) wskazuje na konieczność eliminowania 

lub zmniejszenia skutków dla środowiska z tytułu nadzwyczajnych zagrożeń, a także 

doskonalenie istniejącego systemu ratowniczego na wypadek zaistnienia awarii i klęsk 

żywiołowych. Jak zapisano w Polityce Ekologicznej Państwa do roku 2025 należy osiągnąć 

taki stan, aby awaryjność przemysłowych instalacji niebezpiecznych oraz środków 

transportowych (rurociągów, samochodów, wagonów kolejowych, statków) nie przekraczała 

średnich wskaźników dla państw OECD. Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U.08.25.150 

j.t.) obok podstawowych definicji i przepisów ogólnych w zakresie przeciwdziałania, 

zapobiegania i ograniczania skutków poważnych awarii przemysłowych określa również 

obowiązki prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej, 

obowiązki organów administracji związane z awarią przemysłową oraz współpracę 

międzynarodową w tym samym zakresie pomiędzy różnymi instytucjami. Proponowane 

działania wynikające i pozwalające na spełnienie celów Dyrektywy 96/82/WE to przede 

wszystkim: opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom przez zakłady  

o zwiększonym bądź dużym ryzyku; opracowanie wewnętrznego i zewnętrznego planu 

operacyjno-ratowniczego przez odpowiedzialne służby; opracowanie planów operacyjno-

ratowniczych dla wszystkich gmin, w których znajdują się obiekty niebezpieczne;  

opracowanie  wojewódzkich planów zarządzania ryzykiem dla wszystkich województw oraz 

planów powiatowych dla tych powiatów, na terenie których znajduje się więcej niż  

5 obiektów niebezpiecznych; zorganizowanie na szczeblu centralnym systemu analizy 

doświadczeń z przebiegu zaistniałych awarii i przebiegu akcji ratowniczych; prowadzenie 

krajowego rejestru obiektów niebezpiecznych; opracowanie programu informowania 

społeczeństwa o nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska i edukacji w tym zakresie, 

obejmującego działania na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym; prace legislacyjne  

w analizowanym zakresie. 

Dyrektywa Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczenia 

zanieczyszczeń (IPPC) została transponowana Ustawą Prawo ochrony środowiska (Tytuł III 

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom Dział IV: Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska 

substancji lub energii, Rozdział 4: Pozwolenia zintegrowane, Art. 201 – 219) (Dz.U.08.25.150 
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j.t.) oraz poprzez akty wykonawcze do tej ustawy. Prawo stanowi, że wszystkie istniejące 

instalacje której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej 

działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 

przyrodniczych albo środowiska powinny uzyskać pozwolenie zintegrowane do 30 kwietnia 

2007 r., co spełnia wymaganie Dyrektywy IPPC mówiące, że termin uzyskania pozwolenia nie 

może być późniejszy niż 30 października 2007 r. Natomiast wszystkie nowe instalacje muszą 

uzyskać pozwolenie zintegrowane przed uruchomieniem. Proponowane działania wynikające 

i pozwalające na spełnienie celów Dyrektywy 96/61/WE to przede wszystkim: uzyskanie 

pozwolenia zintegrowanego w celu zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli przez 

zakłady prowadzące rodzaje działalności wymienione rozporządzeniu w sprawie rodzajów 

instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 

przyrodniczych albo środowiska jako całości; kontrola przestrzegania warunków w zakresie 

dopuszczalnych wartości emisji substancji zanieczyszczających środowisko; wydanie 

rozporządzenia Ministra Środowiska „w sprawie minimalnych wymagań wynikających  

z najlepszej dostępnej techniki, jakie muszą spełniać instalacje”. 

Dyrektywa w sprawie oceny wpływu na środowisko 85/337/EWG w polskim prawie 

ma umocowanie w Ustawie Prawo ochrony środowiska, która wprowadza procedurę 

administracyjną: postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). 

Postępowanie to wszczyna się dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko lub obszar Natura 2000. Proces OOŚ powinien obejmować wielokierunkową  

i kompleksową analizę stanu i możliwych zmian środowiska. Ma oceniać, w jakim stopniu 

projekt przedsięwzięcia ma się do zapisów prawa oraz do innych uwarunkowań związanych z 

ochroną środowiska. Z uwagi na nieprawidłową transpozycję do prawa polskiego Dyrektyw: 

o ocenach oddziaływania na środowisko (OOŚ) i o strategicznych ocenach oddziaływania na 

środowisko (SOOŚ) w listopadzie 2008r. zostało znowelizowane prawodawstwo krajowe pod 

kątem dostosowania go do ustawodawstwa Unii Europejskiej. Proponowane działania 

wynikające i pozwalające na spełnienie celów Dyrektywy 85/337/WE, umieszczone  

w Programie wodno-środowiskowym kraju: legislacja projektu ustawy o udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Dyrektywa 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu 

do zapobiegania i zarządzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu została 

zaimplementowana do polskiego prawa Ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu 

szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U.07.75.493). Ustawa  określa zasady 

odpowiedzialności za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku. 

Przepisy ustawy stosuje się do zagrożenia szkodą w środowisku wywołaną emisją 

rozproszoną, pochodzącą z wielu źródeł, gdy jest możliwe ustalenie związku przyczynowego 

między bezpośrednim zagrożeniem szkodą w środowisku lub szkodą w środowisku,  
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a działalnością podmiotu korzystającego ze środowiska. Proponowane działania wynikające  

i pozwalające na spełnienie celów  Dyrektywy 2004/35/WE: prowadzenie rejestru szkód  

w środowisku; Prowadzenie działań naprawczych i kompensacyjnych w przypadku powstania 

szkody w środowisku. 

Dyrektywa 90/313/EWG w sprawie swobodnego dostępu do informacji o środowisku 

określa konieczność udostępniania informacji o stanie wód, powietrza, gleby, przyrody itp., 

jak również informacji o działaniach lub środkach wpływających na środowisko lub 

zmierzających do jego ochrony, włączając podejmowane środki administracyjne oraz 

programy działania. Dyrektywa zobowiązuje Państwa Członkowskie do wdrożenia ustaw, 

rozporządzeń i zarządzeń mających na celu umożliwienie społeczeństwu dostępu do 

informacji o środowisku będących w posiadaniu władz publicznych. Zaproponowane 

działania wpisane do Programu wodno- środowiskowego kraju realizujące obowiązki 

nałożone dyrektywą 90/313/EWG: prowadzenie bazy danych o środowisku 

 i udostępnianie informacji przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska; publiczne 

udostępnianie informacji w zakresie planów ochrony środowiska i planów gospodarki 

odpadami; informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia; 

informowanie mieszkańców o jakości wody w kąpielisku; przestrzeganie trybu postępowania 

w sprawach ocen oddziaływania na środowisko. 

 Dyrektywa w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami  

i pogorszeniem ich stanu 2006/118/WE określa kryteria oceny i stanu chemicznego wód 

podziemnych,a w szczególności normy jakości wód podziemnych. Dyrektywa reguluje sposób 

monitoringu wód podziemnych, określa sposób identyfikacji znaczących i utrzymujących się 

trendów wzrostowych zanieczyszczeń oraz inicjowanie działań mających na celu odwrócenie 

tych trendów. Określone są również środki zapobiegania wprowadzaniu zanieczyszczeń do 

wód podziemnych lub ich ograniczenia. Niniejsza dyrektywa została częściowo 

przetransponowana do prawodawstwa polskiego na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód 

podziemnych (Dz.U.08.143.896). Działania zidentyfikowane jako zapewniające wdrożenie 

niniejszej dyrektywy to przede wszystkim: określenie dodatkowych punktów monitoringu 

jakości wód podziemnych; odizolowanie ognisk zanieczyszczeń; monitoring diagnostyczny dla 

potencjalnych ognisk zanieczyszczeń; systematyczna rekultywacja i rewitalizacja terenów 

użytkowanych wcześniej jako składowiska; uzupełnienie monitoringu dla eksploatowanych, 

wyłączonych z eksploatacji, rekultywowanych i zamkniętych składowisk odpadów oraz innych 

instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

Oprócz powyższych działań wynikających z realizacji dyrektyw wskazanych w Załączniku VI A 

RDW, uwzględnione zostały działania podstawowe wymagane art. 11.3 RDW, realizujące cele 

wymienione w RDW, w tym m.in. :  



71 

 

 działania służące eliminowaniu zanieczyszczenia wód powierzchniowych 

substancjami określonymi w wykazie substancji priorytetowych;  

 działania służące propagowaniu skutecznego i zrównoważonego korzystania z wody 

w celu niedopuszczenia do zagrożenia realizacji celów określonych w art. 4; 

 działania służące spełnieniu wymogów art. 7, zapewniające odpowiednią jakość wody 

przeznaczonej do spożycia;  

 oraz działania kontroli poboru wód i piętrzenia wód powierzchniowych; 

 działania służące spełnieniu wymogów art. 9, służące wdrożeniu zasady zwrotu 

kosztów usług wodnych, zidentyfikowane jako: analiza polityki opłat za wodę i  ścieki; 

wprowadzenie koniecznych, wynikających z analizy, zmian w polityce opłat za wodę i 

ścieki; analiza opłat i koncesji za korzystanie z zasobów wodnych; analiza zwolnień  

z opłat za korzystanie z zasobów wodnych.  

Drugi rodzaj działań wskazanych przez RDW oraz przetransponowanych do polskiego 

prawodawstwa poprzez Ustawę Prawo wodne, to działania uzupełniające, opracowane  

i wdrażane w uzupełnieniu do działań podstawowych dla realizacji celów wskazanych  

w art. 4 RDW. Dyrektywa zawiera otwartą listę działań uzupełniających w załączniku VI B, 

natomiast Ustawa Prawo wodne w art. 113a wskazuje jako tego typu działania: 

 środki prawne, administracyjne i ekonomiczne niezbędne do zapewnienia 

optymalnego wdrożenia przyjętych działań; 

 wynegocjowane porozumienia dotyczące korzystania ze środowiska; 

 działania na rzecz ograniczenia emisji; 

 zasady dobrej praktyki; 

 rekonstrukcję terenów podmokłych; 

 działania służące efektywnemu korzystaniu z wody i ponownemu jej wykorzystaniu, 

między innymi promowanie technologii polegających na efektywnym wykorzystaniu 

wody w przemyśle i wodooszczędnych technik nawodnień; 

 przedsięwzięcia techniczne, badawcze, rozwojowe, demonstracyjne i edukacyjne. 

 Celem wypełnienia obowiązku opracowania Programu wodno-środowiskowego kraju, 

wykonany został Katalog działań zawierający działania, spośród których dokonywano wyboru 

działań w trakcie opracowywania programów dla poszczególnych części wód. Katalog składa 

się z dwóch części, tj. z części ogólnej działań skierowanych do wszystkich części wód bez 

względu na status zagrożenia nieosiągnięciem celów środowiskowych (obowiązujące na 

terenie całego kraju działania podstawowe) oraz  z części, w której umieszczono działania 

wybierane jako działania podstawowe (tam gdzie zostały one zaplanowane), bądź te same 
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działania jako działania uzupełniające, jeżeli zachodziła taka potrzeba, np. konieczność 

redukcji ładunku azotu poprzez budowę oczyszczalni ścieków, nie objętej wcześniej 

Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych.  

Przy wyborze działań dla poszczególnych części wód kierowano się przede wszystkim 

wynikami oceny ryzyka nieosiągnięcia przez wody dobrego stanu/potencjału oraz 

identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceną ich wpływu na stan wód, jak 

również zapisami istniejących aktów prawnych, programów i dokumentów realizujących te 

zapisy, w zakresie spełniania wymagań nałożonych na Polskę i wypełnienia zadań 

wskazanych w aktach prawnych Unii Europejskiej. Znaczącą rolę przy wyborze działań miały 

również wyniki konsultacji społecznych istotnych problemów gospodarki wodnej. W efekcie 

doboru działań dla poszczególnych części wód, jak już wspomniano powyżej, działanie 

określone jako podstawowe, w niektórych częściach wód może stanowić działanie 

uzupełniające zmierzające do osiągnięcia założonych celów. Przeprowadzona weryfikacja 

oceny ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych po uwzględnieniu zaplanowanych  

i będących w trakcie realizacji działań podstawowych, zwłaszcza działań związanych  

z realizacją zapisów dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 91/271/EWG, 

pozwoliła na precyzyjne wskazanie odpowiednich działań uzupełniających tam gdzie to 

rzeczywiście konieczne. 

Z uwagi na znaczne rozmiary programów działań opracowanych dla części wód, regionów 

wodnych oraz obszarów dorzeczy, stwierdzono potrzebę zaprojektowania takiej formy ich 

przedstawienia w Programie wodno - środowiskowym kraju, aby w nieskomplikowany  

i przejrzysty sposób zainteresowane strony mogły zapoznać się z jego treścią. W tym celu 

opracowano bazę danych, posługując się programem Microsoft Office Access, zawierającą 

opracowane programy działań. Korzystanie z przedmiotowej bazy pozwoli na generowanie 

raportów, których efektem będą programy działań w wybranym układzie: dla scalonej 

jednolitej części wód, regionu wodnego, obszaru dorzecza, ze wskazaniem jednostki podziału 

administracyjnego kraju. 

Podsumowanie programów działań przedstawiono w formie tabelarycznej dla scalonych 

jednolitych części wód powierzchniowych oraz jednolitych części wód podziemnych. 



Posumowanie programu działań dla obszaru dorzecza Odry – SJCW 

ID_SJCW 
Ilość JCWP 

rzek 

Ilość 
niezagrożonych 

JCWP 

Koszty 
działań A 
[tys. PLN] 

Koszty 
działań B 
[tys. PLN] 

Ilość 
zagrożonych 

JCWP 

Koszty działań 
uzupełniających 

[tys. PLN] 

Ilość JCWP 
podlegających 
DEROGACJOM 

DO0101 1 1 9 370,00 31 607,83 0 0,00    

DO0102 1 1 1 868,00 204 145,51 0 0,00    

DO0201 1 1 19 200,00 101 598,48 0 0,00    

DO0202 1 1 0,00 86 447,23 0 0,00    

DO0204 3 0 199 818,82 103 289,49 3 8 158,49   

DO0205 1 0 15 468,00 180 117,30 0 0,00   

DO0206 1 1 0,00 1 366,26 0 0,00   

DO0207 0 0 0,00 5,29 0 0,00   

DO0208 0 0 10 100,00 83 943,41 0 0,00   

DO0209 1 1 0,00 85 163,79 0 0,00   

DO0210 1 1 0,00 51 167,86 0 0,00   

DO0301 1 1 0,00 12 339,81 0 0,00   

DO0302 1 1 0,00 38 521,38 0 0,00   

DO0303 3 3 720,00 2 543,44 0 0,00   

DO0304 1 1 3 928,00 32 593,64 0 0,00   

DO0305 4 4 0,00 38 702,10 0 0,00   

DO0306 5 5 2 720,00 34 273,83 0 0,00   

DO0401 1 1 2 734,31 41 591,06 0 0,00   

DO0402 12 12 7 862,00 263 255,10 0 0,00   

DO0501 2 2 0,00 58 094,38 0 0,00   

DO0502 1 1 500,00 93 233,96 0 0,00   

DO0601 1 1 0,00 91 175,36 0 0,00   

DO0602 4 4 6 432,10 234 599,12 0 0,00   

DO0604 3 3 0,00 66 449,99 0 0,00   

DO0605 3 0 114,47 960,27 3 14 787,71   

DO0606 1 1 37,45 34 235,98 0 0,00   

DO0701 3 0 15 307,87 92 216,09 3 25 396,63   

DO0702 1 0 7 812,19 7 180,87 1 6 805,32   

DO0703 3 0 7 152,46 62 718,01 3 12 480,82 3 

DO0704 1 0 3 551,94 47,30 1 5 151,80   

DO0705 2 0 14 287,68 1 037,10 2 13 208,24   

DO0706 3 0 3 371,20 50 602,31 3 10 476,79   

DO0707 1 0 1 611,73 21 508,14 1 3 263,13   

DO0708 2 0 10 678,34 122 095,51 2 17 264,10   

DO0709 3 0 1 991,37 26 985,56 3 4 755,56   

DO0710 3 3 6,11 40 902,77 0 0,00   

DO0801 1 1 0,60 304,82 0 0,00   

DO0802 3 3 0,00 61 722,57 0 0,00   

DO0803 1 1 0,00 52 296,44 0 0,00   

DO0804 1 1 2 120,00 179 815,45 0 0,00   

DO0805 4 0 12 957,59 14 349,04 4 26 292,40   

DO0806 9 9 3 372,00 35 088,30 0 0,00   

DO0807 7 7 12 444,00 316 239,18 0 0,00   

DO0808 9 0 92 575,89 3 784,53 9 18 998,78   

DO0809 5 5 0,00 95 088,34 0 0,00   
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ID_SJCW 
Ilość JCWP 

rzek 

Ilość 
niezagrożonych 

JCWP 

Koszty 
działań A 
[tys. PLN] 

Koszty 
działań B 
[tys. PLN] 

Ilość 
zagrożonych 

JCWP 

Koszty działań 
uzupełniających 

[tys. PLN] 

Ilość JCWP 
podlegających 
DEROGACJOM 

DO0901 3 3 2 551,00 26 031,62 0 0,00   

DO0902 3 3 0,00 7 443,05 0 0,00   

DO0903 7 7 50,00 97 357,39 0 0,00   

DO0904 3 3 0,00 123 017,32 0 0,00   

DO1001 1 1 0,00 27,68 0 0,00   

DO1002 1 1 0,00 46,24 0 0,00   

DO1003 2 0 0,00 86 681,85 2 7 788,93   

DO1004 4 4 0,00 102 276,78 0 0,00   

DO1005 1 1 0,00 34 511,18 0 0,00   

DO1101 1 1 0,00 11 514,52 0 0,00   

DO1102 1 1 5 150,00 2 140,19 0 0,00   

DO1103 1 1 0,00 115 729,62 0 0,00   

DO1104 5 5 0,00 23 135,31 0 0,00   

DO1106 1 1 0,00 2 266,64 0 0,00   

DO1107 1 1 0,00 6 481,23 0 0,00   

DO1108 1 1 4 120,00 18 012,42 0 0,00   

DO1109 2 2 0,00 31 562,60 0 0,00   

DO1110 1 1 0,00 3 276,13 0 0,00   

DO1111 5 5 32 000,00 100 745,18 0 0,00   

DO1201 5 5 4 942,00 48 163,22 0 0,00   

DO1202 3 3 766,00 78 789,10 0 0,00   

DO1203 1 1 0,00 2 046,35 0 0,00   

DO1204 6 6 2 991,00 241 158,62 0 0,00   

DO1205 7 7 2 358,00 3 357,20 0 0,00   

DO1206 7 7 2 083,00 104 313,21 0 0,00   

DO1207 3 3 4 679,00 338,55 0 0,00   

DO1208 1 1 0,00 678,96 0 0,00   

DO1209 1 1 0,00 9,51 0 0,00   

DO1210 1 1 0,00 45,29 0 0,00   

DO1211 7 7 3 365,00 9 670,88 0 0,00   

DO1212 5 5 0,00 3 024,85 0 0,00   

DO1213 2 2 0,00 52 003,97 0 0,00   

DO1214 4 4 2 650,00 100 660,32 0 0,00   

DO1301 4 4 9 400,00 112 578,68 0 0,00   

DO1401 1 1 0,00 34 795,73 0 0,00   

DO1402 1 0 6 000,00 31 292,66 1 4 107,99   

DO1403 1 0 3 937,80 36 576,26 1 3 214,73   

DO1404 4 4 0,00 244 511,29 0 0,00   

DO1405 1 1 0,00 16 009,52 0 0,00   

DO1406 11 11 0,00 136 505,03 0 0,00   

DO1407 2 2 0,00 209,15 0 0,00   

DO1408 4 4 659,00 24 603,75 0 0,00   

DO1409 3 3 368,00 29 927,12 0 0,00   

DO1410 1 1 1 690,00 124 145,52 0 0,00   

DO1411 3 3 4 550,00 29 155,12 0 0,00   

DO1412 1 1 0,00 319,31 0 0,00   
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ID_SJCW 
Ilość JCWP 

rzek 

Ilość 
niezagrożonych 

JCWP 

Koszty 
działań A 
[tys. PLN] 

Koszty 
działań B 
[tys. PLN] 

Ilość 
zagrożonych 

JCWP 

Koszty działań 
uzupełniających 

[tys. PLN] 

Ilość JCWP 
podlegających 
DEROGACJOM 

DO1413 1 1 0,00 15 672,72 0 0,00   

DO1414 1 1 0,00 20 323,58 0 0,00   

DO1415 7 7 15 115,00 39 976,12 0 0,00   

DO1416 1 1 0,00 4 160,02 0 0,00   

DO1417 1 1 0,00 784,91 0 0,00   

DO1418 5 5 9 438,50 34 349,34 0 0,00   

DO1419 1 1 0,00 8 656,87 0 0,00   

DO1501 3 3 17 457,00 46,67 0 0,00   

DO1502 2 2 5 460,00 1 683,29 0 0,00   

DO1503 1 1 0,00 26,05 0 0,00   

DO1504 2 2 10 000,00 7 148,91 0 0,00   

DO1505 2 2 3 015,00 4 696,26 0 0,00   

DO1506 2 2 0,00 21 740,13 0 0,00   

DO1601 2 2 700,00 15 197,09 0 0,00   

DO1602 2 2 6 500,00 50,51 0 0,00   

DO1603 1 1 160,00 8,35 0 0,00   

DO1604 4 4 1 724,00 11 272,73 0 0,00   

DO1605 1 1 2 889,00 19 200,37 0 0,00   

DO1606 3 3 0,00 14 282,93 0 0,00   

DO1607 6 6 0,00 72 704,76 0 0,00   

DO1608 1 1 2 290,00 1 748,74 0 0,00   

DO1609 1 1 0,00 1 927,29 0 0,00   

DO1610 5 5 0,00 27 325,81 0 0,00   

DO1611 1 1 0,00 20,12 0 0,00   

DO1612 9 9 1 150,00 37 059,76 0 0,00   

DO1613 1 1 0,00 34 082,67 0 0,00   

DO1614 1 1 0,00 6,92 0 0,00   

DO1615 8 8 18 246,00 34 665,03 0 0,00   

DO1616 2 2 0,00 743,51 0 0,00   

DO1617 1 1 0,00 292,31 0 0,00   

DO1618 3 3 0,00 21 966,53 0 0,00   

GO0101 3 0 0,00 1 478,63 3 3 225,34 3 

GO0102 1 1 0,00 29 946,73 0 217,90   

GO0103 8 0 47 564,60 6 557,40 8 19 116,66 8 

GO0104 6 0 50 752,80 92,79 6 11 105,48   

GO0105 6 0 12 000,00 39,26 6 7 640,37 6 

GO0106 10 0 14 034,00 78,96 10 15 032,91 10 

GO0107 5 5 0,00 46,02 0 217,90   

GO0109 10 0 10 200,00 13 772,79 10 39 150,42 10 

GO0110 10 0 1 300,00 5 390,62 10 36 186,56 10 

GO0201 14 0 140 588,60 52 840,77 14 19 477,49 14 

GO0202 4 4 100,00 9 144,46 0 501,17   

GO0203 2 2 0,00 2 302,88 0 196,11   

GO0204 12 0 0,00 12 685,48 12 15 910,97 12 

SO0101 10 10 1 264,00 29 895,07 0 0,00   

SO0102 5 5 20 626,60 149 002,57 0 0,00   
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ID_SJCW 
Ilość JCWP 

rzek 

Ilość 
niezagrożonych 

JCWP 

Koszty 
działań A 
[tys. PLN] 

Koszty 
działań B 
[tys. PLN] 

Ilość 
zagrożonych 

JCWP 

Koszty działań 
uzupełniających 

[tys. PLN] 

Ilość JCWP 
podlegających 
DEROGACJOM 

SO0103 1 1 3 000,60 142 419,61 0 0,00   

SO0104 1 1 13 000,00 47 065,27 0 0,00   

SO0105 5 5 0,00 137 984,50 0 0,00   

SO0201 2 2 8 900,00 98 104,59 0 0,00   

SO0202 15 0 27 501,52 969 095,14 15 138 006,69   

SO0203 1 1 33 852,00 290 761,72 0 0,00   

SO0204 3 3 101,15 145 305,89 0 0,00   

SO0205 7 7 24 283,00 19 605,62 0 0,00   

SO0206 3 3 0,00 24 927,94 0 0,00   

SO0207 2   66 338,70 114 585,48 2 53 278,60   

SO0208 9 0 52 154,25 53 758,34 9 36 065,64   

SO0209 1 0 26 451,70 5 172,36 1 16 885,76   

SO0210 10 10 315,60 28 824,05 0 0,00   

SO0211 11 0 73 323,15 6 541,80 11 48 598,02 11 

SO0301 2 0 7 256,00 67,32 2 17 096,11   

SO0302 9 9 10 543,00 3 802,68 0 0,00   

SO0303 6 6 0,00 26,75 0 60,00   

SO0304 9 9 0,00 12 058,09 0 510,00   

SO0305 9 9 7 757,00 111,39 0 0,00   

SO0306 11 11 4 525,00 2 150,30 0 0,00   

SO0307 1 1 0,00 51,75 0 0,00   

SO0308 2 2 3 950,00 253,57 0 0,00   

SO0309 9 9 2 500,00 4 873,69 0 0,00   

SO0401 8 8 3 200,00 61,95 0 0,00   

SO0402 5 0 27 168,00 13 878,60 5 9 159,54 5 

SO0403 6 6 3 320,00 84,19 0 0,00   

SO0404 7 7 8 100,00 28,97 0 0,00   

SO0405 3 3 0,00 67,00 0 0,00   

SO0406 3 3 8 200,00 7 523,86 0 0,00   

SO0501 2 2 0,00 5,04 0 0,00   

SO0502 1 1 0,00 4,95 0 0,00   

SO0504 2 0 1 230,15 105,29 2 1 892,81   

SO0505 2 2 0,00 14 603,50 0 0,00   

SO0506 3 3 0,00 207,61 0 0,00   

SO0507 2 2 0,00 86,04 0 0,00   

SO0508 1 1 0,00 12,93 0 0,00   

SO0509 7 7 2 000,00 155 019,95 0 0,00   

SO0510 2 2 3 966,00 29 689,81 0 0,00   

SO0511 6 6 0,00 4 807,83 0 0,00   

SO0512 1 1 11 731,00 5 531,04 0 0,00   

SO0513 5 5 12 695,00 7 899,19 0 280,00   

SO0514 2 2 0,00 29 194,78 0 0,00   

SO0515 4 4 0,00 26,05 0 196,00   

SO0516 2 2 0,00 12,76 0 0,00   

SO0601 8 8 1 000,00 141 279,38 0 0,00   

SO0602 3 3 20 668,58 28 689,48 0 30,00   
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ID_SJCW 
Ilość JCWP 

rzek 

Ilość 
niezagrożonych 

JCWP 

Koszty 
działań A 
[tys. PLN] 

Koszty 
działań B 
[tys. PLN] 

Ilość 
zagrożonych 

JCWP 

Koszty działań 
uzupełniających 

[tys. PLN] 

Ilość JCWP 
podlegających 
DEROGACJOM 

SO0603 13 13 99 125,00 83 581,27 0 1 512,00   

SO0604 4 4 1 148,56 82 198,06 0 0,00   

SO0605 7 7 0,00 199 481,73 0 0,00   

SO0606 11 11 3 270,00 135 333,72 0 0,00   

SO0607 5 5 6 761,00 2 737,43 0 112,00   

SO0608 4 4 0,00 294 064,66 0 0,00   

SO0609 11 0 27 896,00 196 635,46 11 31 723,61   

SO0610 1 1 540,00 32 853,72 0 0,00   

SO0611 7 7 0,00 1 261,29 0 225,00   

SO0612 11 11 34 399,90 71 725,31 0 0,00   

SO0613 3 3 0,00 246 671,56 0 0,00   

SO0614 7 7 9 308,10 15 945,69 0 0,00   

SO0615 2 2 0,00 223 053,71 0 0,00   

SO0616 2 2 0,00 249 001,18 0 0,00   

SO0617 6 6 0,00 125 747,36 0 0,00   

SO0619 6 6 1 000,00 1 882,49 0 0,00   

SO0701 1 1 4 202,00 6 304,34 0 0,00   

SO0702 8 8 1 500,00 137 031,36 0 0,00   

SO0703 12 12 10 000,00 116 115,28 0 0,00   

SO0704 8 8 18 150,00 6 697,17 0 0,00   

SO0705 1 1 0,00 237 424,18 0 0,00   

SO0706 6 6 0,00 17 461,46 0 0,00   

SO0707 6 6 4 086,57 6 501,72 0 525,00   

SO0708 5 0 0,00 77,84 5 18 844,61   

SO0801 1 1 5 432,00 49,44 0 0,00   

SO0802 4 4 0,00 15 710,61 0 0,00   

SO0803 4 4 3 200,60 86,18 0 0,00   

SO0804 7 7 0,60 518,38 0 0,00   

SO0805 1 0 0,00 8 374,76 1 11 979,33 1 

SO0806 9 9 39 139,74 103 755,10 0 0,00   

SO0807 4 0 83 646,00 60 809,21 4 30 519,50 4 

SO0808 5 5 6 700,00 18 381,43 0 0,00   

SO0809 4 4 8 769,00 31 988,82 0 0,00   

SO0810 5 5 38 522,00 10 650,63 0 0,00   

SO0811 2 0 76 148,61 14 087,21 2 9 870,53 2 

SO0812 6 6 4 000,00 386,03 0 0,00   

SO0813 3 3 1 344,00 398,01 0 0,00   

SO0901 1 1 1 455,00 19 625,17 0 0,00   

SO0902 13 13 4 508 050,00 54 145,32 0 0,00   

SO0903 8 8 23 500,00 137 982,62 0 0,00   

SO0904 2 2 9 000,00 123 573,64 0 0,00   

SO0905 1 1 5 490,00 48 034,14 0 0,00   

SO0907 10 10 1 369,00 96 264,65 0 0,00   

SO0908 14 14 730,00 49 718,42 0 0,00   

SO0909 4 4 0,00 86,78 0 0,00   

SO0910 9 9 200,00 1 625,46 0 0,00   
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ID_SJCW 
Ilość JCWP 

rzek 

Ilość 
niezagrożonych 

JCWP 

Koszty 
działań A 
[tys. PLN] 

Koszty 
działań B 
[tys. PLN] 

Ilość 
zagrożonych 

JCWP 

Koszty działań 
uzupełniających 

[tys. PLN] 

Ilość JCWP 
podlegających 
DEROGACJOM 

SO0911 4 4 0,00 15 347,16 0 123,00   

SO0912 18 0 4 400,60 6 901,13 18 53 307,12   

SO0913 12 12 15 100,00 61,73 0 0,00   

SO0914 3 0 3 650,00 1 943,52 3 18 391,49 3 

SO0915 6 0 0,00 4 798,76 6 16 566,68 6 

SO0916 5 5 0,00 62,68 0 0,00   

SO0917 5 5 8 985,50 39 590,60 0 50,00   

SO0918 3 3 0,00 52,94 0 0,00   

SO1001 1 1 0,00 7,76 0 0,00   

SO1002 5 0 5 213,00 71,18 5 11 206,21   

SO1003 5 5 0,00 34,59 0 279,00   

SO1004 6 6 0,00 80,18 0 0,00   

SO1005 5 5 500,00 49,02 0 74,00   

SO1101 9 0 17 065,00 27 050,00 9 21 302,29 9 

SO1102 10 0 7 667,60 3 130,40 10 15 563,25 10 

SO1103 11 0 17 345,00 156 839,61 11 32 935,14   

SO1104 1 1 400,00 93,29 0 0,00   

SO1105 5 5 0,00 30 534,71 0 186,00   

SO1106 3 3 0,60 4 695,98 0 470,00   

SO1107 7 7 141 810,00 4 997,51 0 0,00   

SO1108 12 0 41 527,00 221 701,37 12 41 292,85   

SO1109 2 0 14 980,00 37 088,46 0 0,00   

SO1110 1 0 42 238,00 2 123,44 1 14 514,64   

SO1111 3 3 0,00 50 714,09 0 0,00   

SO1112 7 0 980,00 4 780,76 7 21 110,71   

SO1113 10 0 15 180,00 59 118,57 10 31 705,16   

SO1114 4 0 23 459,94 123,99 4 11 761,37 4 

SO1115 4 4 0,00 10 231,35 0 0,00   

SO1116 12 12 25 099,00 174 852,86 0 0,00   

SO1117 3 3 0,00 1 158,78 0 0,00   

SO1118 3 3 0,00 472,54 0 0,00   

SO1119 4 4 3 636,00 22 408,98 0 0,00   

W0101 1 1 8 101,60 33,25 0 0,00   

W0102 2 2 0,00 61,34 0 0,00   

W0103 7 7 47 296,60 10 968,06 0 0,00   

W0104 1 1 0,00 8 863,54 0 0,00   

W0105 5 5 0,00 17,39 0 0,00   

W0106 2 2 2 943,00 24 841,48 0 0,00   

W0107 7 7 5 500,00 15,64 0 0,00   

W0108 1 1 4 350,00 9,34 0 0,00   

W0109 1 1 0,00 11,91 0 0,00   

W0110 1 1 0,00 15,40 0 0,00   

W0201 3 3 0,00 21,12 0 0,00   

W0202 8 8 2 800,60 32,49 0 0,00   

W0203 2 2 0,00 16,01 0 0,00   

W0204 1 1 0,60 4,95 0 0,00   
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ID_SJCW 
Ilość JCWP 

rzek 

Ilość 
niezagrożonych 

JCWP 

Koszty 
działań A 
[tys. PLN] 

Koszty 
działań B 
[tys. PLN] 

Ilość 
zagrożonych 

JCWP 

Koszty działań 
uzupełniających 

[tys. PLN] 

Ilość JCWP 
podlegających 
DEROGACJOM 

W0205 1 1 7 795,00 16,34 0 0,00   

W0301 1 1 8 141,42 4,84 0 0,00   

W0302 7 7 0,00 83 937,33 0 0,00   

W0303 2 2 0,00 69,90 0 0,00   

W0304 4 4 1 100,00 9,75 0 0,00   

W0305 1 0 8 771,60 50 326,75 1 18 957,63 1 

W0306 7 7 0,00 45,01 0 0,00   

W0401 9 9 34 912,00 87,85 0 0,00   

W0402 5 5 0,00 27,07 0 0,00   

W0403 5 5 9 852,00 31,18 0 0,00   

W0404 8 8 0,00 33,30 0 0,00   

W0501 4 4 0,00 73,75 0 0,00   

W0502 4 4 6 800,00 28,34 0 0,00   

W0503 3 3 0,00 54,65 0 0,00   

W0504 1 1 0,00 13,07 0 0,00   

W0505 1 1 0,00 17,72 0 0,00   

W0506 1 0 16 000,00 31,21 1 18 516,88   

W0507 5 5 0,00 13 559,09 0 0,00   

W0601 6 0 94 436,00 14 218,35 6 21 638,11 6 

W0602 6 0 500,00 11 580,43 6 33 014,83 6 

W0603 12 0 9 100,60 149 230,57 12 47 685,94   

W0701 5 5 0,00 31 058,78 0 0,00   

W0702 3 3 3 000,00 43 224,45 0 0,00   

W0703 4 0 16 707,00 8 151,98 4 41 322,79   

W0704 8 8 32 770,00 61 120,60 0 0,00   

W0705 3 3 0,00 70 770,54 0 0,00   

W0706 3 0 800,00 7 927,97 3 25 656,19   

W0707 2 0 196 040,00 25 686,26 2 19 718,92   

W0708 6 0 9 861,00 307 000,63 6 50 403,16   

W0709 5 5 8 300,00 45 335,26 0 0,00   

W0710 15 0 2 480,60 33 310,76 15 51 879,35 15 

W0711 1 0 19 985,00 1 572,86 1 23 400,05   

W0801 13 0 26 483,00 95,25 13 57 053,83   

W0802 3 3 2 000,00 32,08 0 0,00   

W0803 12 12 7 330,60 108,09 0 0,00   

W0804 3 3 0,00 19,11 0 0,00   

W0805 1 1 5 178,00 23,24 0 0,00   

W0806 4 0 17 311,76 41 975,30 4 28 422,84   

W0807 6 6 45 761,26 55,56 0 0,00   

W0808 3 0 10 465,00 87,47 3 27 429,10   

W0809 2 0 14 276,00 76,93 2 33 315,37   

W0810 5 0 31 276,08 26 668,61 5 22 155,79   

W0811 13 0 33 917,56 18 404,58 13 37 222,21   

W0901 3 0 7 685,03 73 623,67 3 31 948,90   

W0902 6 6 9 000,00 52 604,10 0 0,00   

W0903 4 4 7 850,00 30 826,48 0 0,00   
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ID_SJCW 
Ilość JCWP 

rzek 

Ilość 
niezagrożonych 

JCWP 

Koszty 
działań A 
[tys. PLN] 

Koszty 
działań B 
[tys. PLN] 

Ilość 
zagrożonych 

JCWP 

Koszty działań 
uzupełniających 

[tys. PLN] 

Ilość JCWP 
podlegających 
DEROGACJOM 

W0904 5 0 99,08 27 877,48 5 39 532,44   

W0905 4 0 3 048,18 26 426,82 4 16 013,97   

W1001 6 0 43 890,17 245 046,74 6 44 351,28   

W1002 7 0 24 479,57 30 155,27 7 49 273,07 7 

W1003 2 0 3,10 5 427,21 2 12 565,15   

W1004 3 0 30 410,20 115 123,18 3 29 148,11   

W1005 1 0 29 907,33 31,95 1 8 457,58   

W1006 2 0 26 648,55 84,01 2 19 683,35   

W1007 4 4 177 112,83 1 562,18 0 0,00   

W1008 1 1 301,52 122,58 0 0,00   

W1009 2 0 0,00 6 109,12 2 13 328,37 2 

W1010 6 6 500,00 77 236,64 0 0,00   

W1011 2 2 2 670,00 30 490,78 0 0,00   

W1012 5 0 24 348,01 2 758,04 5 28 510,33   

W1101 1 0 58 700,00 5 047,58 1 28 117,91 1 

W1102 10 0 21 123,00 124,39 10 39 871,31 10 

W1103 8 8 6 540,00 36 415,55 0 0,00   

W1104 11 0 13 740,00 11 443,91 11 42 243,08   

W1105 1 1 9 266,00 12 001,62 0 0,00   

W1201 4 4 3 220,06 148 860,63 0 0,00   

W1202 6 6 16 445,29 134 127,10 0 0,00   

W1203 5 5 3 223,35 231 325,48 0 0,00   

W1204 1 0 657,00 157 948,48 1 16 361,60 1 

W1205 1 1 0,00 30 118,82 0 0,00   

W1206 6 6 4 300,00 274 583,24 0 0,00   

W1207 2 2 0,00 59 559,60 0 0,00   

W1301 3 0 12 787,85 79,08 3 27 145,49   

W1302 1 0 5 414,57 13,86 1 8 070,37 1 

W1303 7 0 16 370,47 17 191,36 7 32 379,30   

W1304 1 1 0,00 57 704,29 0 0,00   

W1305 6 0 30 154,00 150 065,37 6 28 896,57   

W1306 1 1 0,60 223,39 0 0,00   

W1307 3 3 21 921,00 105 964,96 0 0,00   

W1308 5 5 2 000,00 14 322,63 0 0,00   

W1309 8 8 3 000,00 108 519,63 0 0,00   

W1310 6 6 520,00 102 307,13 0 0,00   

W1401 7 0 3 800,00 36 230,32 7 36 581,55   

W1402 5 0 8 506,97 156 374,28 5 35 406,92   

W1403 5 5 7 510,00 56 313,43 0 0,00   

W1404 12 0 10 496,55 100,88 12 27 763,54   

W1405 2 2 5 003,00 53 631,00 0 0,00   

W1406 5 0 0,00 87,63 5 33 483,21   

W1407 5 0 0,00 12 505,78 5 18 303,89   

W1408 2 2 4 240,00 39,73 0 0,00   

W1409 4 4 0,00 36,24 0 0,00   

W1410 4 0 1 000,00 211 100,26 4 34 058,13   
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ID_SJCW 
Ilość JCWP 

rzek 

Ilość 
niezagrożonych 

JCWP 

Koszty 
działań A 
[tys. PLN] 

Koszty 
działań B 
[tys. PLN] 

Ilość 
zagrożonych 

JCWP 

Koszty działań 
uzupełniających 

[tys. PLN] 

Ilość JCWP 
podlegających 
DEROGACJOM 

W1501 7 0 20 284,60 347 472,16 7 66 520,49   

W1502 1 1 0,00 15 656,82 0 0,00   

W1503 6 6 0,00 47,71 0 0,00   

W1504 8 0 1 150,00 11 471,23 8 36 472,87   

W1505 7 7 0,00 162 126,39 0 0,00   

W1506 5 5 13 481,00 249 011,16 0 0,00   

W1507 7 7 5 075,00 415 679,93 0 0,00   

W1508 5 5 0,00 249 517,73 0 0,00   

W1509 1 1 0,00 89 153,63 0 0,00   

W1510 5 5 0,00 236 168,69 0 0,00   

W1601 2 0 48 864,00 58 605,88 2 28 491,81   

W1602 5 5 1 500,00 19 836,64 0 0,00   

W1603 7 7 4 101,44 9 304,41 0 0,00   

W1604 3 3 2 915,00 25,28 0 0,00   

W1605 1 1 0,00 13,31 0 0,00   

W1606 14 14 14 371,00 252 751,09 0 0,00   

W1607 11 11 11 072,18 281 517,87 0 0,00   

W1608 3 3 10 779,00 280 673,86 0 0,00   

W1609 4 4 20 550,60 124 150,54 0 0,00   

W1610 8 8 3 999,00 27 295,09 0 0,00   

W1701 8 9 2 310,00 870 315,88 0 0,00   

W1702 8 9 0,00 219 642,22 0 0,00   

W1703 1 1 0,00 12 404,22 0 0,00   

W1704 12 12 860,00 1 066 177,22 0 0,00   

W1705 3 3 4 200,00 612 454,10 0 0,00   

W1706 5 5 0,00 451 009,17 0 0,00   

W1801 4 4 85 015,00 210 959,86 0 0,00   

W1802 1 1 0,00 56 971,14 0 0,00   

W1803 5 5 0,60 6 786,56 0 0,00   

W1804 4 4 4 511 040,00 155 810,20 0 0,00   

W1805 3 3 2 176,00 69 209,87 0 0,00   

  Suma                   13 027 332,92 23 454 279,21  2 459 113,91  

 



Podsumowanie programów działań dla obszaru dorzecza Odry – JCWPd 

Kod JCWPd 
Dorzecze 

 Region wodny 
Działania 

podstawowe 

Działania uzupełniające 
Derogacje 

opis działania koszt [tys. PLN] jednostka odpowiedzialna 

6210_128 
Odra 

 
Górna Odra 

Takie jak dla SJCW : 
GO 0101, GO 0103, 
GO 0107, GO 0109, 
GO 0110, SO 1001 

 

1. Opracowanie projektu prac 
geologicznych dla GZWP 332. 

50 Ministerstwo Środowiska 

Nie przewiduje się 

2. Opracowanie dokumentacji 
hydrogeologicznej dla 
ustanowienia obszaru ochronnego 
GZWP 332. 

300 Ministerstwo Środowiska 

3. Ustanowienie obszaru 
ochronnego GZWP 332. 

Działanie 
administracyjne 

Dyrektor RZGW 

6210_130 
Odra 

 
Górna Odra 

Takie jak dla SJCW : 
GO 0201, GO 0202, 
GO 0203, GO 0204 

1. Weryfikacja pozwoleń 
wodnoprawnych związanych z 
poborem wód podziemnych 

Działanie 
administracyjne 

Starostwo Powiatowe 

Derogacja -
obniżenie celów 
środowiskowych 
JCWPd 6210_130  

ze względu na brak 
technicznych, 

ekonomicznych i 
społecznych 
możliwości 

zakończenia 
eksploatacji, presje 
będą  utrzymywać 

się do czasu 
istnienia kopalń. 

2. Racjonalne gospodarowanie 
wodą przeznaczoną do spożycia. 

Działania 
edukacyjne 

Gminy 

3. Przekazywanie raz w roku przez 
kopalnie danych z odwodnienia do 
PSH oraz RZGW w Gliwicach 

6 

Kopalnie na podstawie 
porozumienia 

Ministerstwa Środowiska i 
Ministerstwa Gospodarki 

6210_133 
Odra 

 
Górna Odra 

Takie jak dla SJCW: 
GO 0201, GO 0104, 
GO 0105, GO 0106, 

Oraz wykonanie 
punktów 

monitoringu 
chemicznego przez 

1. Weryfikacja pozwoleń 
wodnoprawnych związanych z 
poborem wód podziemnych. 

Działanie 
administracyjne 

Starostwo Powiatowe 
Derogacja-obniżenie 

celów 
środowiskowych ,  
JCWPd  6210_133 

ze względu na brak 
technicznych, 

ekonomicznych i 

2. Racjonalne gospodarowanie 
wodą przeznaczoną do spożycia. 

Działania 
edukacyjne 

Gminy 

3. Przekazywanie raz w roku przez 
kopalnie danych z odwodnienia do 

6 
Kopalnie na podstawie 

porozumienia 
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Kod JCWPd 
Dorzecze 

 Region wodny 
Działania 

podstawowe 

Działania uzupełniające 
Derogacje 

opis działania koszt [tys. PLN] jednostka odpowiedzialna 

PSH 
 

PSH oraz RZGW w Gliwicach Ministerstwa Środowiska i 
Ministerstwa Gospodarki 

społecznych 
możliwości 

zakończenia 
eksploatacji, presje 
będą  utrzymywać 

się do czasu 
istnienia kopalń. 

6210_144 
Odra 

 
Górna Odra 

Takie jak dla SJCW 
GO 0102 oraz 

wykonanie punktów 
monitoringu 

chemicznego przez 
PSH 

Brak Brak Brak Nie przewiduje się 

6310_060 

Odra 
 

Środkowa 
Odra 

Takie jak dla SJCW: 
SO 0104, SO 0105, 
SO 1116, SO 1117,  

oraz wykonanie 
punktów 

monitoringu 
chemicznego i 

ilościowego przez 
PSH 

Brak Brak Brak Nie przewiduje się 

6400_067 

Odra 
 

Środkowa 
Odra 

Takie jak dla SJCW: 
SO 0509, SO 0510, 
SO 0511, SO 0512, 
SO 0513, SO 0514, 
SO 0515, SO 0516  
oraz wykonanie 

punktów 
monitoringu 

chemicznego i 
ilościowego przez 

PSH 

Brak Brak Brak Nie przewiduje się 

6400_068 
Odra 

 
Środkowa 

Takie jak dla SJCW: 
SO 0510, SO 0511,  
SO  0513, SO 0514, 

Brak Brak Brak Nie przewiduje się 
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Kod JCWPd 
Dorzecze 

 Region wodny 
Działania 

podstawowe 

Działania uzupełniające 
Derogacje 

opis działania koszt [tys. PLN] jednostka odpowiedzialna 

Odra SO 0515, SO 0614, 
SO 0616, SO 0617  
oraz wykonanie 

punktów 
monitoringu  

ilościowego przez 
PSH 

6310_069 
subczęść A 

Odra 
 

Środkowa 
Odra 

Takie jak dla SJCW: 
SO 0609, SO 0610 
oraz wykonanie 

punktów 
monitoringu 

ilościowego dla 
poziomów 

użytkowych 
czwartorzędu i 

trzeciorzędu przez 
PSH 

1.Opracowanie dokumentacji 
hydrogeologicznej dla  
ustanowienia obszaru ochronnego 
GZWP 315 

500 Ministerstwo Środowiska 

Derogacje –
obniżenie celów 
środowiskowych 

JCWPd  6310_069 A   
ze względów 

gospodarczych, 
społecznych, 

ekonomicznych 
( brak możliwości 

likwidacji ZG Lubin, 
Rudna, Polkowice i 

Sieroszowice, w 
których prowadzone 

jest odwodnienie 
poziomu 

cechsztyńskiego), 

2. Ustanowienie obszaru 
ochronnego  GZWP 315 

Działanie 
administracyjne 

Dyrektor RZGW 

3. Weryfikacja pozwoleń 
wodnoprawnych na pobór wód 
podziemnych - ograniczenie 
poboru wód dla przemysłu i 
rolnictwa 

Działanie 
administracyjne 

Starostwa Powiatowe 

4. Przekazywanie raz w roku przez 
KGHM danych z odwodnienia 
kopalń przez służby 
hydrogeologiczne kopalń do RZGW 
Wrocław i PSH 

6 

KGHM na podstawie 
porozumienia 

Ministerstwa Środowiska i 
Ministerstwa Gospodarki 

6310_070 
subczęść A 

Odra 
 

Środ 
kowa 
Odra 

Takie jak dla SJCW: 
SO 0609, SO 0610, 
SO 1112, SO 1113, 

oraz wykonanie 
punktów 

monitoringu 
ilościowego dla 

1. Opracowanie dokumentacji 
hydrogeologicznej dla  
ustanowienia obszaru ochronnego 
GZWP 314 

200 Ministerstwo Środowiska 

Derogacje – 
obniżenie celów 
środowiskowych 

JCWPd  6310_070 A,   
ze względów 

gospodarczych, 
społecznych, 

2.Ustanowienie obszaru 
ochronnego GZWP 302 

Działanie 
administracyjne 

Dyrektor RZGW 

3.Ustanowienie obszaru Działanie Dyrektor RZGW 
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Kod JCWPd 
Dorzecze 

 Region wodny 
Działania 

podstawowe 

Działania uzupełniające 
Derogacje 

opis działania koszt [tys. PLN] jednostka odpowiedzialna 

poziomów 
użytkowych 

czwartorzędu i 
trzeciorzędu przez 

PSH 

ochronnego GZWP 314 administracyjne ekonomicznych  
( brak możliwości 

likwidacji ZG Lubin, 
Rudna, Polkowice i 

Sieroszowice, w 
których prowadzone 

jest odwodnienie 
poziomu 

cechsztyńskiego), 

4. Weryfikacja pozwoleń 
wodnoprawnych na pobór wód - 
ograniczenie poboru dla przemysłu 
i rolnictwa 

Działanie 
administracyjne 

Starostwa Powiatowe 

5. Przekazywanie raz w roku przez 
KGHM danych z odwodnienia 
kopalń przez służby 
hydrogeologiczne kopalń do RZGW 
Wrocław i PSH 

6 

KGHM na podstawie 
porozumienia 

Ministerstwa Środowiska i 
Ministerstwa Gospodarki 

6310_075 
subczęść A 

Odra 
 

Środkowa 
Odra 

Takie jak dla SJCW: 
SO 1108, SO 1110, 
SO 1112, SO 1113 
oraz wykonanie 

punktów 
monitoringu 

ilościowego dla 
poziomów 

użytkowych 
czwartorzędu i 

trzeciorzędu przez 
PSH 

1 Weryfikacja pozwoleń 
wodnoprawnych na pobór wód - 
ograniczenie poboru dla przemysłu 
i rolnictwa 

Działanie 
administracyjne 

Starostwa Powiatowe 

Derogacje –
obniżenie celów 
środowiskowych 

JCWPd 6310_075 A,  
ze względów 

gospodarczych, 
społecznych, 

ekonomicznych 
( brak możliwości 

likwidacji ZG Lubin, 
Rudna, Polkowice i 

Sieroszowice, w 
których prowadzone 

jest odwodnienie 
poziomu cechsz 

tyńskiego), 

2. Przekazywanie raz w roku przez 
KGHM danych z odwodnienia 
kopalń przez służby 
hydrogeologiczne kopalń do RZGW 
Wrocław i PSH 

6 

KGHM na podstawie 
porozumienia 

Ministerstwa Środowiska i 
Ministerstwa Gospodarki 

6400_089 

Odra 
 

Środkowa 
Odra 

Takie jak dla SJCW: 
SO 0501, SO 0502, 
SO 0504, SO 0505, 

SO 0506 oraz 
wykonanie punktów 

monitoringu 
chemicznego i 

ilościowego przez 
PSH 

1. Weryfikacja pozwoleń 
wodnoprawnych na pobór wód - 
ograniczenie poboru dla przemysłu 
i rolnictwa 

Działanie 
administracyjne 

Starostwa Powiatowe 

Derogacje- 
obniżenie celów 
środowiskowych 

JCWPd  , 6400_089. 
ze względów 

gospodarczych, 
społecznych, 

ekonomicznych ( 
brak możliwości 

likwidacji kopalni 

2. Przekazywanie raz w roku przez 
kopalnię Turoszów danych z 
odwodnienia przez służby 
hydrogeologiczne  do RZGW 
Wrocław i PSH 

6 

kopalnia Turoszów na 
podstawie porozumienia 

Ministerstwa Środowiska i 
Ministerstwa Gospodarki 

3. Monitorowanie wód 2 Χ 12/jeden Właściciele obiektów 
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Kod JCWPd 
Dorzecze 

 Region wodny 
Działania 

podstawowe 

Działania uzupełniające 
Derogacje 

opis działania koszt [tys. PLN] jednostka odpowiedzialna 

podziemnych w rejonie składowisk 
odpadów komunalnych i 
przemysłowych 

punkt przed 
wyeksploatowaniem 

złóż węgla 
brunatnego. Ocena 
jakościowa możliwa 

po wykonaniu 
monitoringu 
chemicznego 

6310_092 

Odra 
 

Środkowa 
Odra 

Takie jak dla SJCW: 
SO 0701, SO 0703, SO 

0708, SO 806, SO 
0808, SO 0810, SO 
0811, SO 0812 oraz 
wykonanie punktów 

monitoringu 
ilościowego przez 

PSH 

1. Monitorowanie wód 
podziemnych w rejonie składowisk 
odpadów komunalnych i 
przemysłowych 

2 Χ 12/jeden 
punkt 

Właściciele obiektów 

Derogacje do 2021, 
dla  JCWPd 

6310_092. ze 
względu na długi 
okres poprawy  

jakości wód 
podziemnych, od 

wprowadzenia 
programów działań 
podstawowych na 

powierzchni terenu 

6310_113 

Odra 
 

Środkowa 
Odra 

Takie  jak dla SJCW: 
SO 0801, SO 0802, 
SO 0803, SO 0804, 
SO 0807, SO 0809, 
SO 0908, SO 0914, 

SO 0915 

1. Monitorowanie wód 
podziemnych w rejonie składowisk 
odpadów komunalnych i 
przemysłowych 

2 Χ 12/jeden 
punkt 

Właściciele obiektów 

Derogacje do 2021, 
dla JCWPd 

6310_113. ze 
względu na długi 
okres poprawy  

jakości wód 
podziemnych od 
wprowadzenia 

programów działań 
podstawowych na 

powierzchni terenu 

6500_026 
Odra 

 
Warta 

Takie jak dla SJCW: 
W 1801, W 1802 oraz 
wykonanie punktów 

monitoringu 
ilościowego przez 

PSH 

Brak Brak Brak Nie przewiduje się 
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Kod JCWPd 
Dorzecze 

 Region wodny 
Działania 

podstawowe 

Działania uzupełniające 
Derogacje 

opis działania koszt [tys. PLN] jednostka odpowiedzialna 

6500_035 
Odra 

Warta 

Takie jak dla SJCW: 
W 1801, W 1803, 

W 1804 W 1805 oraz 
wykonanie punktów 

monitoringu 
chemicznego przez 

PSH 

Brak Brak Brak Nie przewiduje się 

6500_043 
subczęść A 

Odra 
Warta 

Takie jak dla SJCW: 
W 1401, W 1403 oraz 
wykonanie punktów 

monitoringu 
ilościowego przez 

PSH 

1. Weryfikacja pozwoleń 
wodnoprawnych na pobór wód 
podziemnych - ograniczenie 
poboru wód dla przemysłu i 
rolnictwa 

Działanie 
administracyjne 

Starostwa Powiatowe 

Derogacje –
obniżenie celów 
środowiskowych 

JCWPd  6500_043 A, 
ze względów 

gospodarczych, 
społecznych, 

ekonomicznych, 
likwidacja kopalni 
niemożliwa przed 

wyeksploatowaniem 
złóż węgla 

brunatnego. 

2. Przekazywanie raz w roku przez 
KWB Konin danych z odwodnienia 
kopalni przez służby 
hydrogeologiczne do RZGW Poznań 
i PSH 

6 

KWB Konin -  na 
podstawie porozumienia 

Ministerstwa Środowiska i 
Ministerstwa Gospodarki 

6500_063  
subczęść A 

Odra 
Warta 

Takie jak dla SJCW 
W 0710 

1. Weryfikacja pozwoleń 
wodnoprawnych na pobór wód 
podziemnych - ograniczenie 
poboru wód dla przemysłu i 
rolnictwa 

Działanie 
administracyjne 

Starostwa Powiatowe 

Derogacje– 
obniżenie celów 
środowiskowych 

JCWPd 6500_063 A   
ze względów 

gospodarczych, 
społecznych, 

ekonomicznych,  
likwidacja kopalni 
niemożliwa przed 

wyeksploatowaniem 
złóż węgla 

brunatnego. 

2. Przekazywanie raz w roku przez 
KWB Konin danych z odwodnienia 
kopalni przez służby 
hydrogeologiczne do RZGW Poznań 
i PSH 

6 

KWB Konin -  na 
podstawie porozumienia 

Ministerstwa Środowiska i 
Ministerstwa Gospodarki 

6500_064 Odra Warta 
Takie jak dla SJCW: 
W 0702, W 0703, 
W 0705, W 0706, 

1. Weryfikacja pozwoleń 
wodnoprawnych na pobór wód 
podziemnych - ograniczenie 

Działanie 
administracyjne 

Starostwa Powiatowe 
Derogacje – 

obniżenie celów 
środowiskowych dla 
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Kod JCWPd 
Dorzecze 

 Region wodny 
Działania 

podstawowe 

Działania uzupełniające 
Derogacje 

opis działania koszt [tys. PLN] jednostka odpowiedzialna 

W 0708, W 0710 poboru wód dla przemysłu i 
rolnictwa 

JCWPd 6500_064 A 
ze względów 

gospodarczych, 
społecznych, 

ekonomicznych,  
likwidacja kopalni 
niemożliwa przed 

wyeksploatowaniem 
złóż węgla 

brunatnego. 

2. Przekazywanie raz w roku przez 
KWB Konin danych z odwodnienia 
kopalni przez służby 
hydrogeologiczne do RZGW Poznań 
i PSH 

6 

KWB Konin -  na 
podstawie porozumienia 

Ministerstwa Środowiska i 
Ministerstwa Gospodarki 

6500_072 
Odra 

Warta 

Takie jak dla SJCW: 
W 1305, W 1306, 

W 1307 oraz 
wykonanie punktów 

monitoringu 
chemicznego i 

ilościowego przez 
PSH 

Brak Brak brak Nie przewiduje się 

6500_078 
Odra 

Warta 

Takie jak dla SJCW: 
W 0701, W 0704, 
W 0707, W 0709, 
W 0501, W 0502, 
W 0503, W 0504 

1. Weryfikacja pozwoleń 
wodnoprawnych na pobór wód 
podziemnych - ograniczenie 
poboru wód dla przemysłu i 
rolnictwa 

Działanie 
administracyjne 

Starostwa Powiatowe 

Derogacje – 
obniżenie celów 

środowiskowych dla 
JCWPd  6500_078 

ze względów 
gospodarczych, 

społecznych, 
ekonomicznych, 

likwidacja kopalni 
niemożliwa przed 

wyeksploatowaniem 
złóż węgla 

brunatnego 

2. Przekazywanie raz w roku przez 
KWB Adamów danych z 
odwodnienia kopalni przez służby 
hydrogeologiczne do RZGW Poznań 
i PSH 

6 

KWB Adamów -  na 
podstawie porozumienia 

Ministerstwa Środowiska i 
Ministerstwa Gospodarki 

6500_079 A 
Odra 

Warta 
Takie jak dla SJCW 

W 0601 

1. Opracowanie dokumentacji 
hydrogeologicznej dla 
ustanowienia obszaru ochronnego 
GZWP 401 

200 Ministerstwo Środowiska 

Derogacje dla 
JCWPd 650_079 A 

do 2021, ze 
względów 

gospodarczych, 2. Ustanowienie obszaru Działanie Dyrektor RZGW 
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Kod JCWPd 
Dorzecze 

 Region wodny 
Działania 

podstawowe 

Działania uzupełniające 
Derogacje 

opis działania koszt [tys. PLN] jednostka odpowiedzialna 

ochronnego GZWP 401 administracyjne społecznych, 
ekonomicznych 

(zapewnienie wody 
pitnej dla 

aglomeracji łódzkiej) 

3. Weryfikacja pozwoleń 
wodnoprawnych na pobór wód - 
ograniczenie poboru dla przemysłu 
i rolnictwa 

Działanie 
administracyjne 

Starostwa Powiatowe 

4. Monitorowanie wód 
podziemnych w rejonie składowisk 
odpadów komunalnych i 
przemysłowych 

2 Χ 12/jeden 
punkt 

Właściciele obiektów 

5. Monitorowanie wód 
podziemnych w rejonie 
występowania ekosystemów od 
wód zależnych 

140 GIOŚ 

6500_096 
Odra 

Warta 

Takie jak dla SJCW: 
W 0401, W 0402, 
W 0403, W 0404 

1. Weryfikacja pozwoleń 
wodnoprawnych na pobór wód 
podziemnych - ograniczenie 
poboru wód dla przemysłu i 
rolnictwa 

Działanie 
administracyjne 

Starostwa Powiatowe 

Derogacje – 
obniżenie celów 

środowiskowych dla 
JCWPd  6500_096 

ze względów 
gospodarczych, 

społecznych, 
ekonomicznych, 

likwidacja kopalni 
niemożliwa przed 

wyeksploatowaniem 
złóż węgla 

brunatnego. 

2. Przekazywanie raz w roku przez 
KWB Bełchatów danych z 
odwodnienia kopalni przez służby 
hydrogeologiczne do RZGW Poznań 
i PSH 

6 

KWB Bełchatów -  na 
podstawie porozumienia 

Ministerstwa Środowiska i 
Ministerstwa Gospodarki 
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Kod JCWPd 
Dorzecze 

 Region wodny 
Działania 

podstawowe 

Działania uzupełniające 
Derogacje 

opis działania koszt [tys. PLN] jednostka odpowiedzialna 

6700_001 

Odra 
Dolna Odra i 
Przymorze 
Zachodnie 

Takie jak dla SJCW: 
DO 0205, DO 0206, 

PLTWIWB8 
brak Brak brak 

Nie przewiduje się - 
ze względu na brak 

ujęć wód 
podziemnych, które 

byłyby 
wykorzystywane 

jako źródło wody do 
spożycia (zmiana 

celów 
środowiskowych) - 

odstąpiono od 
klasyfikacji ryzyka 

nieosiągnięcia celów 
środowiskowych a 

tym samym od 
wyznaczenia 

derogacji 

6700_002a 

Odra 
Dolna Odra i 
Przymorze 
Zachodnie 

Takie jak dla SJCW: 
DO 0205, DO 0206, 

PLTWIWB8  

1. Prowadzenie monitoringu 
lokalnego wokół ujęć wód. 

2 Χ 12/jeden 
punkt 

Właściciele ujęć Derogacja do 2021 
r. obniżenie celów 

środowiskowych dla 
JCWPd  6700_002a 
ze względu na brak 

technicznych 
możliwości 

zapobieżenia 
ascenzji  wód 
słonych przy 

ograniczonych 
zasobach wody oraz 

ingresji wód 
morskich. 

2.Weryfikacja pozwoleń 
wodnoprawnych na pobór wód 
podziemnych - ograniczenie 
poboru wód dla przemysłu i 
rolnictwa 

Działanie 
administracyjne 

Starostwa Powiatowe 

3. Poszukiwanie i dokumentowanie 
alternatywnych źródeł 
zaopatrzenia w wodę do spożycia 
na lądzie, w odległości do 100 km 
od Świnoujścia. 

300 Gminy 

4. Racjonalne gospodarowanie 
wodą przeznaczoną do spożycia 

Działania 
edukacyjne 

Gminy 

6700_002b 

Odra 
Dolna Odra i 
Przymorze 
Zachodnie 

Takie jak dla SJCW: 
DO 0809, DO 0901, 
DO 0902, DO 0903, 

DO 0904 oraz 
wykonanie punktów 

brak Brak brak 

Nie przewiduje się -                                         
założenie punktu 
monitoringowego 

stanu chemicznego, 
przy jednoczesnym 
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Kod JCWPd 
Dorzecze 

 Region wodny 
Działania 

podstawowe 

Działania uzupełniające 
Derogacje 

opis działania koszt [tys. PLN] jednostka odpowiedzialna 

monitoringu 
chemicznego przez 

PSH 

braku presji 
antropogenicznych, 
które wskazywałyby 

możliwość 
nieosiągnięcia 

dobrego stanu, po 
analizie 

zagospodarowania 
przestrzennego, 
obecność licznie 
występujących 

terenów 
chronionych i małej 
gęstości zaludnienia 

6800_005 

Odra 
Dolna Odra i 
Przymorze 
Zachodnie 

Takie jak dla SJCW: 
DO 0205, DO 0207, 
DO 0208, DO 0209, 

DO 0210 oraz 
wykonanie punktów 

monitoringu 
chemicznego przez 

PSH 

Monitoring lokalny wód 
podziemnych dla obiektów 
gospodarki odpadami. 

2 Χ 12/jeden 
punkt 

Właściciel obiektu Nie przewiduje się 

6320_059 

Odra 
Dolna Odra i 
Przymorze 
Zachodnie 

Takie jak dla SJCW: 
DO 0301, DO 0302, 
DO 0304, DO 0305, 
DO 0306, DO 0307 

oraz wykonanie 
punktów 

monitoringu 
chemicznego przez 

PSH 

Monitoring lokalny wód 
podziemnych dla obiektów 
gospodarki odpadami. 

2 Χ 12/jeden 
punkt 

Właściciel obiektu Nie przewiduje się 
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10.  Wykaz pozostałych programów i planów wraz z krótką 
charakterystyką 

KRAJOWE DOKUMENTY O CHARAKTERZE  

PLANISTYCZNYM I ROZWOJOWYM 

 

Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015 

1. Tytuł dokumentu 

 Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015 

2. Zatwierdzenie 

 Dokument zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku. 

3. Realizacja zapisów 

 2007 - 2015 

4. Tematyka 

Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015 (SPK) jest nadrzędnym dokumentem polityki 

rozwoju społeczno – gospodarczego Polski. Wyznacza priorytetowe cele tej polityki i określa 

ich realizację na przestrzeni kilkunastu lat. Dokument ten, stanowi podstawę do tworzenia 

innych opracowań na szczeblu rządowym i samorządu terytorialnego oraz umożliwia 

racjonalne wykorzystanie środków finansowych pozyskanych z Unii Europejskiej.  

Głównym celem strategii jest zmniejszenie istniejącego dystansu rozwojowego Polski, 

wobec krajów Unii, poprzez podniesienie poziomu i jakości życia swoich obywateli.  

5. Wskazanie finansowania 

�  środki krajowe w kwocie 11,9 mld EUR z: 

− budżetu państwa, 

− budżetu jednostek samorządu terytorialnego, 

− budżetu innych podmiotów sektora finansów publicznych,  

− funduszy celowych, 

− środki prywatnych podmiotów gospodarczych w kwocie 6,4 mld EUR 

�  publiczne środki wspólnotowe w kwocie 86 mld EUR z: 

− Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

− Europejskiego Funduszu Społecznego 

− Funduszu Spójności 

− Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  

w kwocie 13,2 mld EUR, współfinansowanie w kwocie 3,9 mld EUR 

− Europejskiego Funduszu Rybackiego w kwocie 0,7 mld EUR + 

współfinansowanie w kwocie 0,1 mld EUR 
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� pozostałe źródła finansowania z: 

− Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

− Norweskiego Obszaru Gospodarczego. 

6. Działania przewidziane do realizacji  

Założenia określają następujące priorytety Strategii: 

1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki w sektorze gospodarki wodnej 

realizacja powyższego założenia przejawia się poprzez modernizację rybołówstwa  

i przetwórstwa rybnego  

2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej 

3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości 

4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa 

5. Rozwój obszarów wiejskich 

6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej 

 

Narodowy Plan Rozwoju 2007 – 2013 

1. Tytuł dokumentu 

 „Narodowy Plan Rozwoju 2007 – 2013” 

2. Zatwierdzenie 

 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu  6 września 2005 r.  

3. Realizacja zapisów 

2007 - 2013 

4. Tematyka 

Narodowy Plan Rozwoju jest kompleksowym programem rozwoju społecznego  

i koncepcją modernizacji polskiej gospodarki. NPR ma za zadanie ukierunkować  

i ustabilizować działanie instytucji publicznych i społecznych, sprzyjać realizowaniu interesów 

różnych grup ludności. W ten sposób stanie się narzędziem programowania i koordynowania 

działań podmiotów publicznych, prywatnych i społecznych. Dla osiągnięcia celów 

rozwojowych określonych w  NPR planowane jest podjęcie działań równocześnie w trzech 

wymiarach, tj.: 

- strukturalnym - oddziaływanie na cechy strukturalne gospodarki,  

- przestrzennym - oddziaływanie na zagospodarowanie przestrzeni kraju,  

- regionalnym - oddziaływanie na rozwój i konkurencyjność regionów (województw).  

Jako główne cele strategiczne zostały wymienione: 

- utrzymanie gospodarki na ścieżce wysokiego wzrostu gospodarczego 

- wzmocnienie konkurencyjności regionów i przedsiębiorstw oraz wzrost zatrudnienia 

- podniesienie poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej (zmniejszenie 

regionalnego zróżnicowania poziomu dochodów i dostępność komunikacyjna do regionów. 
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 5. Wskazanie finansowania 

Plan finansowany będzie z następujących źródeł: 

� publiczne fundusze krajowe – 40,5 mld euro 

� krajowe środki prywatne – 28,0 mld euro 

� publiczne środki unijne oraz inne źródła zagraniczne – 73,6 mld euro 

Łączna kwota finansowania – 142,1 mld euro 

6. Działania przewidziane do realizacji  

 Do realizacji priorytetów Narodowego Planu Rozwoju zaproponowano 117 działań 

ujętych w 24 kierunkach. Działania te wynikają z dokumentów strategicznych 

(horyzontalnych, sektorowych i regionalnych) i stanowią podstawę do opracowania 

programów operacyjnych. 

 

Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 

1. Tytuł dokumentu 

„Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013” 

2. Zatwierdzenie 

NSRR została zaakceptowana przez Radę Ministrów w dniu 6 września 2005 r. 

3. Realizacja zapisów 

 2007 - 2013 

4. Tematyka 

NSRR jest dokumentem określającym uwarunkowania, cele i kierunki wspierania 

rozwoju regionalnego przez państwo oraz koordynacji polityki sektorowej  

w województwach. Dokument określa priorytety i kryteria wyodrębniania obszarów 

wsparcia, zasady i kryteria wsparcia finansowego programów wojewódzkich z punktu 

widzenia polityki państwa. NSRR wskazuje również sposób koordynacji działań wszystkich 

ministrów oraz funduszy celowych, które są zgodne z celami i zasadami polityki rozwoju 

regionalnego państwa. 

5. Wskazanie finansowania 

Strategia finansowana będzie z następujących źródeł: 

� publiczne fundusze krajowe  

� krajowe środki prywatne  

� publiczne środki unijne oraz inne źródła zagraniczne  

6. Działania przewidziane do realizacji 

Realizacja działań Strategii będzie ukierunkowana na spełnienie założonych celów 

strategicznych: 

I. Większa konkurencyjność województw 

II. Większa spójność społeczna, gospodarcza przestrzenna 
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III. Szybszy wzrost- wyrównywanie szans rozwojowych 

Dla każdego z wymienionych celów zdefiniowano szereg działań priorytetowych, których 

realizacja pozwoli na wypełnienie założeń Strategii. 

 

Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

1. Tytuł dokumentu 

Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

2. Zatwierdzenie 

Koncepcja została przyjęta w dniu 5 października 1999 r. przez Radę Ministrów oraz  

w dniu 17 listopada 2000 r. przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej (M.P. nr 26 z dnia 16 

sierpnia 2001 r. poz. 432). 

3. Realizacja zapisów 

Okres około 25 lat począwszy od roku 1999 

4. Tematyka 

 Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju jest podstawowym 

dokumentem określającym zasady polityki państwa w dziedzinie przestrzennego 

zagospodarowania kraju. Z uwagi na termin opracowania KPPZK (1999r.) i nie uwzględnianie 

istotnych zmian w obecnych uwarunkowaniach panujących w kraju (chociażby przystąpienie 

do UE) w latach 2004 - 2005 przystąpiono do opracowania zaktualizowanej koncepcji 

przestrzennego zagospodarowania kraju. Dokument ten jednak nie został przyjęty. Od 

października 2006 trwają działania zmierzające do opracowania nowej koncepcji, tj. 

Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju na lata 2008-2033. Obecnie 

opracowywany projekt koncepcji od listopada 2008 r. zostanie poddany konsultacjom 

naukowym, międzyresortowym i społecznym. Przedłożenie projektu dokumentu Radzie 

Ministrów planowane jest zgodnie z harmonogramem na koniec pierwszego kwartału 2009 r.   

W związku ze znaczącą dezaktualizacją Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania 

kraju, brak jest przesłanek do dalszej jej identyfikacji. 

 

Polityka ekologiczna państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na 

lata 2011-2014 

1. Tytuł dokumentu 

 Polityka ekologiczna państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na 

lata 2011-2014 

2. Zatwierdzenie 

 Dokument zatwierdzony przez Sejm RP w dniu 8 maja 2003 roku.  

3. Realizacja zapisów 

 W latach 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014. 
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4. Tematyka 

 Dokument określa zasady postępowania wobec środowiska oraz ustala priorytety 

jego ochrony, sporządzony jest na podstawie dokumentów Rzeczpospolitej Polskiej, a także 

dokumentów Wspólnoty Europejskiej. Idea polega na zasadzie zrównoważonego rozwoju, 

dlatego zalecenia polityki ekologicznej muszą być uwzględniane we wszystkich dokumentach 

strategicznych i programach, których realizacja może mieć wpływ na stan środowiska. Na 

podstawie tego dokumentu sporządzane są wojewódzkie, powiatowe i gminne programy 

ochrony środowiska.  

5. Wskazanie finansowania 

Szacunek środków finansowych na gospodarkę wodną (ceny z 2005 r.) 

� na przedsięwzięcia pozainwestycyjne w 2007-2010 – 80 mln zł, a w 2011-2014 

– 60 mln zł 

� na przedsięwzięcia inwestycyjne w 2007-2010 – 6 400 mln zł, a w 2011-2014 – 

5 300 mln zł 

Środki te stanowią: 

 - środki własne przedsiębiorstw 

 - środki jednostek samorządu 

 - polskie fundusze ekologiczne 

 - budżet państwa 

 - fundusze zagraniczne  

6. Działania przewidziane do realizacji  

Jako podstawowe cele do roku 2014 w zakresie gospodarki wodnej polityka 

ekologiczna wskazuje: 

- Dążenie do zapewnienia dobrego stanu wód w Polsce 

- Wdrażanie zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi w Polsce, w tym 

reorganizację służb zajmujących się gospodarowaniem wodami poprzez ich integrację 

- Zmianę systemu finansowania gospodarki wodnej, tj. samofinansowanie 

- Efektywną ochronę przed powodzią oraz suszą 

- Integrację gospodarki wodnej z gospodarką leśną 

- Realizację „Programu dla Odry - 2006” 

 

W celu osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych przewidziano: 

1. Realizację inwestycji wskazanych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych (budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i systemów 

kanalizacji zbiorczej). 

2. Wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, w miejscach 

gdzie jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona budowa sieci kanalizacyjnej. 
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3. Intensyfikację działań kontrolnych mających na celu przeciwdziałanie odprowadzaniu 

nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód oraz przeciwdziałanie 

nieprawidłowościom w odprowadzaniu ścieków przemysłowych, w tym weryfikacja 

pozwoleń wodnoprawnych.  

4. Wspieranie budowy szczelnych zbiorników na gnojownicę i/lub gnojówkę oraz płyt 

obornikowych w gospodarstwach rolnych prowadzących hodowlę i chów zwierząt. 

5. Wspieranie działań inwestycyjnych, mających na celu ograniczenie i eliminację 

ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach do środowiska wodnego, a  

w szczególności substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

6. Opracowanie działań wodno-środowiskowych w celu przeciwdziałania 

zanieczyszczeniu wody poszczególnymi substancjami priorytetowymi, w tym 

zmniejszenie zawartości substancji priorytetowych w wodach, zaprzestanie  

lub eliminacja zrzutów, emisji i strat tych substancji. 

7. Wspieranie działań mających na celu poprawę jakości wody przeznaczonej do 

spożycia, w tym budowa lub modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci 

wodociągowych. 

8. Rozwój sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych i jej 

dostosowanie do wymagań wspólnotowych. 

9. Zapewnienie stabilnego finansowania prac rozwojowych i monitoringu. 

10. Kontynuację zmian organizacyjnych i instytucjonalnych mających na celu 

wzmocnienie ochrony wód w Polsce i pełne dostosowanie instytucjonalne  

i proceduralne do systemu europejskiego. 

11. Realizację prac planistycznych niezbędnych do wdrożenia wymagań Ramowej 

Dyrektywy Wodnej. 

12. Rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływającymi na jakość wód, 

wspieranie edukacji ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki wodami i jej 

ochrony przed zanieczyszczeniem.  

13. Współpracę z resortem rolnictwa w zakresie wdrażania dobrych praktyk rolniczych, 

niezbędnych dla skutecznej ochrony wód przed zanieczyszczeniem obszarowym oraz 

przygotowania i wdrażania programów wodno-środowiskowych. 

14. Prowadzenie prac mających na celu zagwarantowanie odpowiednich środków 

finansowych na działania w zakresie ochrony wód, w tym analiz możliwości zdrożenia 

nowych instrumentów ekonomicznych oraz określenia efektywności kosztowej 

działań objętych programem wodno-środowiskowym. 

15. Współpracę z krajami ościennymi w zakresie ochrony wód granicznych przed 

zanieczyszczeniami awaryjnymi. 
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Krajowy Program Zwiększenia Lesistości (aktualizacja 2003 r.) 

1.Tytuł dokumentu 

Krajowy program zwiększenia lesistości. Aktualizacja 2003 

2.Zatwierdzenie 

Aktualizacja dokumentu „Krajowy program zwiększania lesistości” został 

zaakceptowany do realizacji przez Radę Ministrów RP w dniu 23 czerwca 1995 r. 

3.Realizacja zapisów 

 Realizacja „Krajowego programu zwiększenia lesistości” obejmuje lata 1995-2020. 

4.Tematyka 

Program zakłada zwiększenie zalesienia Polski do 30 % do 2020 r. oraz do 33 % po 

roku 2050. Został podzielony na cztery etapy:  

- pierwszy etap został zrealizowany w latach 1995-2000, 

- drugi etap zaplanowany na lata 2001-2005 

- trzeci etap zaplanowany na lata  2006-2010 

- czwarty etap zaplanowany na lata 2011 – 2020. 

5.Wskazanie finansowania 

Koszty realizacji I etapu zalesień (lata 1995-2000) dotyczące gruntów państwowych 

były finansowane z trzech źródeł: 

� Budżet Państwa 214,2 mln zł (89,3%) 

� NFOŚiGW  22,6 mln ZŁ (9,4%) 

� EKOFUNDUSZ  3,0 mln zł (1,3%) 

RAZEM   239,8 mln zł (100%) 

I etap programu zalesienia gruntów państwowych kosztował 239,8 mln zł, a zaplanowane  

przez KPZL koszty miały wynieść 75 mln zł. Ta trzykrotnie większa wartość spowodowana 

była  kilkudziesięciu procentowym wzrostem inflacji pomiędzy cenami z roku 1994, a latami 

1995-2000. Istotnym powodem było również zwiększenie zakresu powierzchni do zalesienia 

w latach 1998-2000. 

Koszty zalesień w ramach realizacji Programu w kolejnych okresach jego wdrażania 

określone zostały w następującej wysokości: 

- w okresie 2001 – 2005 – 708 mln zł 

- w okresie 2006 – 2010 – 1638 mln zł 

- w okresie 2011 – 2020 – 7704 mln zł 

6.Działania przewidziane do realizacji. 

W latach 2001-2010  priorytetem jest zalesienie 90 tyś. ha należących do Skarbu 

Państwa oraz 190 tyś. gruntów niepaństwowych. Na lata 2001-2005 z przewidziany 120 tyś. 

ha gruntów do zalesienia, zalesione zostało  95,4 tyś. ha gruntów z czego 46,3 tyś. ha 

gruntów państwowych oraz 49,1 tyś. ha gruntów niepaństwowych. Natomiast w latach 
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2006-2010 zaplanowane do zalesienia jest  160 tys. ha gruntów z czego 40 tyś. ha gruntów 

Skarbu Państwa i 120 tyś. ha gruntów niepaństwowych. 

Etap trzeci w latach 2011-2020 przewiduje do zalesienia 130 tyś. ha  gruntów 

państwowych i 550 tyś. ha pozostałych gruntów. 

 

Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej 

1. Tytuł dokumentu 

Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej  

2. Zatwierdzenie 

 Dokument przyjęty przez Sejm w dniu 23 sierpnia 2001 r. 

3. Realizacja zapisów 

 W latach 2001-2020.  

4. Tematyka 

Strategia podkreśla znaczenie odnawialnych źródeł energii (OZE). Celem dokumentu 

jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym 

kraju do 7,5% w 2010 roku i do 14% w 2020 roku w strukturze zużycia nośników 

pierwotnych. Główną korzyścią z rozwoju energetyki odnawialnej jest poprawa warunków 

klimatycznych przez redukcję emisji gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla.  

5. Wskazanie finansowania 

 Brak konkretnych danych. 

6. Działania przewidziane do realizacji 

 Strategia przedstawia jedynie ogólne działania organizacyjne, formalno- prawne, 

wspierające rozwój naukowy oraz edukacyjne, których realizacja powinna pozwolić na 

właściwe wdrożenie założeń strategii i tym samym zwiększenie wykorzystania energii z OZE, 

m.in.: 

- kreowanie polityki dot. odnawialnych źródeł energii  

- przygotowanie programów rozwoju poszczególnych rodzajów OZE wraz  

z przeprowadzeniem analiz ekonomicznych 

- wprowadzenie niezbędnych zmian w zapisach prawa, zwłaszcza w Prawie energetycznym 

- stworzenie systemu wspierania OZE 

- wsparcie finansowe przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii 

- wspieranie programów badawczych i demonstracyjnych 

- wprowadzenie programów informacyjnych w tym zakresie 

- wykorzystanie doświadczeń innych krajów w ramach współpracy międzynarodowej. 

Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej  

1. Tytuł dokumentu 
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 Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności 

Biologicznej 

2. Zatwierdzenie 

Dokument zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 25 lutego 2003 roku. 

2. Realizacja zapisów 

 W przedziałach czasowych do 2010 i do 2025 r. 

4. Tematyka 

  Przedmiotem Strategii jest cała różnorodność biologiczna na poziomie 

wewnątrzgatunkowym, międzygatunkowym oraz ponadgatunkowym. 

  Głównym celem jest zachowanie rodzimego bogactwa przyrodniczego na terenie 

całego kraju oraz zapewnienie trwałości i możliwości rozwoju wszystkich poziomów jego 

organizacji bez względu na stopień przekształcenia lub zniszczenia środowiska. Zgodnie  

z przyjętymi założeniami rozwinięcie Krajowej Strategii stanowi program działań 

(opracowany na lata 2003 – 2006). Niektóre z zadań w nim wskazanych są działaniami 

długoterminowymi, które będą realizowane w kolejnych okresach.   

5. Wskazanie finansowania 

Łączny koszt działań planowanych do realizacji w okresie 2003 – 2006 w ramach 

Strategii oszacowano na 110,64 mln zł. 

Finansowanie będzie realizowane z następujących źródeł: 

� Budżet państwa: 

- resort środowiska – 2,285 mln zł 

- pozostałe resorty – 17,850 mln zł 

� Samorządy – 2,0 mln zł 

� Fundusze ochrony środowiska – 29,280 mln zł 

� Lasy Państwowe- 3,425 mln zł 

� Środki pomocowe UE – 53,95 mln zł 

� Inne źródła – 1,85 mln zł 

6. Działania przewidziane do realizacji  

  Działania strategiczne: 

1. Rozpoznanie i monitorowanie stanu różnorodności biologicznej oraz istniejących  

i potencjalnych zagrożeń. 

2. Usuwanie lub ograniczanie aktualnych i potencjalnych zagrożeń różnorodności 

biologicznej. 

3. Zachowanie i/lub wzbogacanie istniejących oraz odtwarzanie zanikłych elementów 

różnorodności biologicznej.  

4. Integracja działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej z działaniami ważnych 

dla tej ochrony sektorów gospodarki oraz administracji publicznej i społeczeństwa. 
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Realizację strategii i działań strategicznych oparto na 4 zasadach: 

� Zasada konsolidacji – maksymalna integracja działań na rzecz ochrony 

różnorodności biologicznej na wszystkich poziomach realizowanej polityki 

ekologicznej państwa. 

� Zasada regionalizacji – opracowanie regionalnych strategii i programów  

i wyznaczenie organów koordynujących ich wdrażanie. 

� Zasada umiędzynarodowienia – respektowanie międzynarodowych konwencji, 

porozumień i zasad w zakresie ochrony środowiska i różnorodności 

biologicznej. 

� Zasada uspołecznienia – potrzeba stworzenia mechanizmów wykorzystujących 

zaangażowanie potencjału społecznego w działania na rzecz ochrony 

różnorodności biologicznej. 

  Działania operacyjne wskazane w Dziale Gospodarka Wodna obejmują: 

1. Zapewnienie wystarczających zasobów wodnych dla ochrony i umiarkowanego 

użytkowania różnorodności biologicznej. 

2. Skuteczną ochronę różnorodności biologicznej rzek i odtworzenie ich ciągłości 

ekologicznej. 

3. Wdrożenie sprzyjających przyrodzie metod ochrony przeciwpowodziowej. 

 

Strategia Ochrony Obszarów Wodno-Błotnych w Polsce  

1. Tytuł dokumentu 

 Strategia ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań (na lata 

2006 -2013) 

2. Zatwierdzenie 

„Strategia ochrony obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem działań” 

została zatwierdzona 10 października 2006 r. przez Ministra Środowiska. 

3.Realizacja zapisów 

Strategia obejmuje lata 2006-2013 

4. Tematyka 

Obszary wodno-błotne stanowią jedno z największych źródeł wód słodkich dla 

przyrody ożywionej, a jednocześnie są ekosystemami zagrożonymi. Dlatego ich ochrona to 

jedno z ważniejszych zadań do realizacji. Strategia ta oparta jest na konwencji Ramsar z 1975 

roku, która ma charakter międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony  i utrzymania 

obszarów określanych jako „wodno-błotne”.  

5. Wskazania finansowania 

W zakresie działu „Gospodarka wodna”, omawiana Strategia szacuje środki konieczne 

do realizacji działań w tym zakresie na kwotę 170,0 tys. zł. Większość działań w ramach 

wskazanego programu oszacowano jako działania nie generujące dodatkowych kosztów, 
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przeprowadzane w ramach środków własnych instytucji odpowiedzialnych za wdrożenie 

programu. Łączny koszt zaplanowanego programu działań we wszystkich jego działach, 

oszacowano na 23,727 mln zł, z czego około 3,276 mln zł będzie pochodzić ze środków 

budżetowych.  

6. Działania przewidziane do realizacji 

Zagadnienia dotyczące ochrony środowiska wodno-błotnego zostały uwzględnione  

w dokumentach takiej rangi jak „II Polityka Ekologiczna Państwa”  przyjęta przez Radę 

Ministrów w 2001 roku oraz „Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania 

Różnorodności Biologicznej”  również z 2001 roku, przyjęta przez Ministra Środowiska.  

 

Główne cele/działania strategii ochrony środowisk wodno-błotnych to: 

1. Doskonalenie i harmonizacja przepisów prawnych. 

2. Synchronizacja działań rożnych resortów, struktur zarządzania i organizacji. 

3. Synchronizacja działań w zakresie zalesień siedlisk hydrogenicznych. 

4. Ochrona prawna obiektów najcenniejszych przez włączanie ich w sieć obszarów 

chronionych. 

5. Wskazanie priorytetowych obszarów wymagających ochrony lub renaturyzacji. 

6. Rozwój metod czynnej ochrony obszarów wodno-błotnych. 

7. Usprawnienie i wdrożenie instrumentów finansowych w sferze ochrony środowiska, 

wspierających ochronę obszarów wodno-błotnych. 

8. Zapewnienie właściwej edukacji i promocji wartości obszarów wodno-błotnych, ich 

zagrożeń oraz potrzeb ochrony. 

9. Rozwój badań naukowych i monitoringu na obszarach wodno-błotnych, w tym 

stworzenie zintegrowanego monitoringu obszarów wodno-błotnych objętych 

ochroną w ramach sieci Natura 2000, obszarów objętych Dyrektywą Azotanową  

i obszarów wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej. 

 

Sektorowe programy operacyjne na lata 2007-2013 

Wśród Sektorowych programów operacyjnych, zaplanowanych do wdrażania w okresie 2007 

– 2013 znajdują się: 

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 

- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 

- Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 
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Z uwagi na fakt, iż praktycznie tylko Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dot. 

zagadnień powiązanych bezpośrednio z gospodarką wodną, poniżej skupiono się na 

identyfikacji właśnie tego programu. 

 

1. Tytuł dokumentu  

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

2. Zatwierdzenie 

  „Program Infrastruktura i Środowisko – Szczegółowy opis priorytetów”  został 

zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. oraz uchwałą Rady 

Ministrów z dnia 3 stycznia 2008 r.  

3. Realizacja zapisów 

 W latach 2007-2013. 

4. Tematyka 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko określa cele służące podniesieniu 

atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów, poprzez rozwój infrastruktury technicznej 

przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości 

kulturowej  

i rozwijaniu spójności terytorialnej. Dokument zawiera m. in. opis stanu istniejącego 

poszczególnych sektorów oraz  analizę SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia  

w poszczególnych sektorach).  

5. Wskazanie finansowania 

 Ogółem 37,566  mld euro  

Środki unijne – 27,914  mld euro 

Wkład krajowy – 9,652  mld euro  

Środki na współfinansowanie krajowe pochodzić będą z budżetu państwa, budżetu jednostek 

samorządu terytorialnego, oraz z innych środków publicznych i prywatnych.  

Wysokość finansowania poszczególnych priorytetów (wybrane osie bezpośrednio związane  

z gospodarką wodną): 

Gospodarka wodno-ściekowa: 3 275,2  mln  euro:  

� wkład wspólnotowy 2 783,9  mln euro  

� wkład krajowy (krajowe środki publiczne) 491,3  mln euro  

Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (w tym m.in. zadanie - 

Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego): 655,0 mln 

euro: 

� wkład wspólnotowy 556,8 mln euro 

� wkład krajowy 98,2 mln euro 
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Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska (w tym 

m.in. zadanie - Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej): 667,0 

mln euro: 

� wkład wspólnotowy 200,0 mln euro 

� wkład krajowy 467,0 mln euro 

6. Działania przewidziane do realizacji 

Wymienione działania odnoszą się do wymienionych powyżej osi priorytetowych  

i zadań w ich obrębie:   

1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM. Wyposażenie 

aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków 

zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków 

komunalnych. Działania dotyczą budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni 

ścieków komunalnych oraz modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej. 

2. Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 

Zwiększenie ilości zasobów dyspozycyjnych niezbędnych dla ludności i gospodarki 

kraju oraz stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwdziałania skutkom 

suszy wraz ze zwiększeniem naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem 

dobrego stanu ekologicznego. Realizacja zadań z tzw. programów małej retencji, 

przygotowanych przez wszystkie województwa. Projekty dotyczące modernizacji 

istniejącej infrastruktury lub budowy nowych obiektów, w celu zapewnienia 

właściwego poziomu bezpieczeństwa zarówno budowli hydrotechnicznych, jak 

również bezpieczeństwa powodziowego. 

3. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Ograniczenie 

ładunku zanieczyszczeń (w szczególności substancji niebezpiecznych) 

odprowadzanych przez przemysł do środowiska wodnego oraz zmniejszenie ilości 

nieoczyszczonych ścieków przemysłowych odprowadzanych do wód lub do ziemi.  

 

Program rozwoju regionalnego  na lata 2007-2013 

1. Tytuł dokumentu 

 Regionalne Programy Operacyjne 

2. Zatwierdzenie 

 - 

3. Realizacja zapisów 

 W latach 2007-2013 

4. Tematyka 

 Regionalne Programy Operacyjne zawierają priorytety mające na celu zwiększenie 

poziomu życia i atrakcyjności terenu z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. 

Program umożliwia wsparcie różnorodnym rodzajom inwestycji m.in.: 
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� inwestycji w infrastrukturę lokalną:  

- infrastruktura drogowa 

- pobór i zaopatrzenie w wodę 

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

- przesył energii elektrycznej i gazu 

- poprawa jakości powietrza 

- odnowa centrów miejscowości 

- kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje 

� rozwoju turystyki i funkcji rekreacyjnej obszarów wiejskich: 

- budowa i modernizacja lokalnej bazy turystycznej i rekreacyjnej 

- rozwój agroturystyki 

- promocja lokalnego produktu turystycznego 

� promowania regionalnego produktu i usług 

� lokalnej infrastruktury społecznej: 

- wyrównanie szans w dostępie do edukacji 

- podniesienie jakości podstawowej opieki medycznej 

� społeczeństwo informacyjne 

- zwiększenie dostępu do internetu na obszarach wiejskich 

- zwiększenie zakresu usług teleinformacyjnych dostępnych on-line 

� ochrony dziedzictwa kulturowego 

� rozwoju obszarów wiejskich 

� ochrony przeciwpowodziowej. 

5. Wskazanie finansowania 

� NFOŚiGW 

� WFOŚiGW 

� Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

� Wojewódzki Urząd Pracy 

� Budżet Państwa 

� Środki zagraniczne; PHARE, ISPA, SAPARD 

6. Działania przewidziane do realizacji 

Liczne działania w zależności od planowanych do osiągnięcia efektów. W zakresie 

gospodarki wodnej oraz ochrony zasobów wodnych, najczęściej wymieniane są działania 

zmierzające do realizacji nakreślonych celów: 

- poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego  

i przeciwpowodziowego, 

- racjonalne kształtowanie i zachowanie zasobów naturalnych dla polepszenia warunków 

życia mieszkańców i stanowienia korzystnych warunków dla rozwoju gospodarki, przy 

uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju, 
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-  budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, działania 

z zakresu sanitacji i racjonalnego gospodarowania wodą, zwłaszcza na obszarach wiejskich  

i terenach objętych ochroną oraz na terenach turystycznych i uzdrowiskowych. 

 

Strategia Gospodarki Wodnej 2005 r.  

1. Tytuł dokumentu 

 Strategia Gospodarki Wodnej 

2. Zatwierdzenie 

 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 września 2005 r. 

3. Realizacja zapisów 

 2005-2020 

4. Tematyka 

Określa podstawowe kierunki i zasady umożliwiające realizację idei trwałego  

i zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu wodami. Celem strategii jest:  

� zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy 

poszanowaniu zasad zrównoważonego użytkowania wód,  

� osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów 

wodnych i od wód zależnych, 

� podniesienie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy.  

�  

„Strategia Gospodarki Wodnej” wyróżnia trzy osie problemowe: 

- oś techniczną (utrzymanie i odtworzenie majątku, nowe przedsięwzięcia inwestycyjne) 

- oś finansową (koszty utrzymania, finansowanie) 

- oś instytucjonalną (zarządzanie wodami, koordynacja gospodarki wodnej).  

5. Wskazanie finansowania 

 Fundusze Unii Europejskiej 

 Fundusze ekologiczne 

 Fundusze celowe 

 Kredyty bankowe 

 Środki publiczne 

 Środki własne samorządu województw i gmin 

 Środki własne przedsiębiorców i rolników 

Brak konkretnych danych. 

6. Działania przewidziane do realizacji 

Działania zmierzające do osiągnięcia I celu (zaspokojenie uzasadnionych potrzeb 

wodnych ludności i gospodarki przy poszanowaniu zasad zrównoważonego użytkowania 

wód):  

1. opracowanie i wdrożenie Krajowego Programu Retencjonowania Wód, 
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2. zwiększenie zasobów dyspozycyjnych poprzez dokończenie budowy 

wielozadaniowych zbiorników retencyjnych, rozwój małej retencji wodnej oraz 

budowę nowych zbiorników retencyjnych o znaczeniu ponadregionalnym tam, gdzie 

ich funkcje społeczne i gospodarcze będą uzasadniały wysokość nakładów, 

3. zwiększenie zasobów wód dla produkcji rolnej poprzez rozwój małej retencji wodnej 

oraz popieranie melioracji nawodnieniowych, 

4. udostępnienie obiektów piętrzących do budowy małych elektrowni wodnych, 

5. opracowanie i wdrożenie zasady zwrotu kosztów usług wodnych, 

6. poprawa jakości wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia, 

7. poprawa jakości wody w kąpieliskach, 

8. udokumentowanie warunków hydrogeologicznych na obszarach wydzielonych 123 

zbiorników wód podziemnych wymagających szczególnej ochrony, 

9. utrzymanie i modernizację istniejących dróg wodnych, zwłaszcza o charakterze 

turystycznym wraz z uwzględnieniem obiektów wpisanych do rejestru zabytków. 

 

Działania zmierzające do osiągnięcia II celu (osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu 

wód, a w szczególności ekosystemów wodnych i od wód zależnych): 

1. opracowanie planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Wisły i Odry, 

2. realizacja programu wodno-środowiskowego kraju, 

3. utworzenie programów monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych  

w obszarach dorzeczy, 

4. realizację zadań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 

5. zapewnienie wyposażenia zakładów sektora rolno-spożywczego w oczyszczalnie 

ścieków, 

6. doprowadzenie do wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w systemy kanalizacjii 

oczyszczalnie ścieków, 

7. ograniczenie lub eliminowanie substancji szczególnie szkodliwych i azotanów 

wprowadzonych do wód, 

8. zagospodarowanie osadów ściekowych, 

9. realizacja przedsięwzięć służących wypełnieniu przepisów dyrektyw dotyczących: 

ochrony przyrody (92/43/EWG), ocen oddziaływania na środowisko (85/337/EWG), 

dużych katastrof (96/82/WE), środków ochrony roślin (91/414/EWG). 

Działania zmierzające do osiągnięcia III celu (podniesienie skuteczności ochrony przed 

powodzią i skutkami suszy): 

1. opracowanie planów ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom suszy 

dla obszaru kraju, 
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2. właściwe utrzymanie koryt rzecznych i stworzenie warunków dla swobodnego spływu 

wód powodziowych i lodów, 

3. zwiększenie retencji dolinowej rzek, 

4. stymulowanie działań zatrzymujących wodę w glebie poprzez modernizację melioracji 

szczegółowych, 

5. poprawę stanu technicznego budowli hydrotechnicznych zagrażających 

bezpieczeństwu, w tym obowiązkowe wykonanie robót remontowych  

i modernizacyjnych na podstawie monitoringu sprawności technicznej, 

6. budowę i modernizację urządzeń przeciwpowodziowych, 

7. utrzymanie rzek i związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie technicznym, 

odnowienie floty lodołamaczy dla zapewnienia swobodnego spływu wód Wisły i Odry 

w okresach zlodzenia, 

8. komunalizację wałów przeciwpowodziowych, 

9. tworzenie systemów obowiązkowych ubezpieczeń majątku od powodzi.  

 

Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 (z uwzględnieniem 

etapu 2015) 

1. Tytuł dokumentu 

Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 (z uwzględnieniem  

etapu 2015) 

2. Zatwierdzenie 

Brak – projekt dokumentu z 21 lipca 2008 r. 

3. Realizacja zapisów 

 Przewidziano zakres realizacji do 2030 r. z uwzględnieniem roku 2015. 

4. Tematyka 

 Strategia przedstawia sposób podejścia do zarządzania zasobami wodnymi kraju,  

w taki sposób, aby zmniejszyć degradację wód, jak również usunąć ewentualne bariery  

w rozwoju gospodarczym kraju. Dokument określa podstawowe kierunki reformy w tym 

zakresie, poprzez wykorzystanie podstaw naukowych, mechanizmów prawnych, 

instrumentów ekonomicznych, dla prawidłowego rozwoju w gospodarowaniu wodami, aby 

osiągnąć zarówno cele środowiskowe jak też gospodarcze, poprzez zrównoważony rozwój. 

W dokumencie uwzględniono obecną sytuację gospodarki wodnej, uwarunkowania 

międzynarodowe i krajowe w tym zakresie, jak również zapotrzebowanie na wodę  

w analizowanych okresach, tj. do 2015 i 2030 r.   

Okres wdrażania Strategii podzielono na trzy etapy: 

- etap I – przygotowanie reformy gospodarowania wodami (ok. 18 m-cy) – pełna 

transpozycja przepisów UE do prawa krajowego oraz opracowanie rozwiązań planowanej 

reformy systemu gospodarowania wodami; 
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- etap II – wprowadzanie nowych rozwiązań (ok. 18 m-cy) – przeprowadzenie reformy prawa, 

instrumentów ekonomicznych i finansowych w zakresie gospodarowania wodami; 

- etap III (2012 – 2015) – weryfikacja i kontrola efektów wdrożenia reformy. 

Okres docelowy określony na lata 2016 – 2030, będzie stanowił tzw. okres stabilizacji 

wszystkich dokonanych przemian. 

Projekt NSGW przewiduje dążenie do spełnienia szeregu celów. Jako nadrzędny cel 

została określona konieczność kształtowania rozwiązań prawnych, organizacyjnych, 

finansowych  

i technicznych w gospodarowaniu wodami, umożliwiająca trwały i zrównoważony rozwój 

społeczno- gospodarczy kraju, z uwzględnieniem przewidywanych zmian klimatu.  

Jako cele strategiczne NSGW wskazano: 

1. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód i związanych z nimi 

ekosystemów; 

2. Zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę do picia i dla celów 

sanitarnych; 

3. Zaspokojenie społecznie i ekonomicznie uzasadnionych potrzeb wodnych 

gospodarki; 

4. Podniesienie skuteczności ochrony ludności i gospodarki w sytuacjach kryzysowych. 

5. Wskazanie finansowania 

Etap I i etap II NSGW: 

− Budżet Państwa 

− Budżety jednostek samorządowych 

− Fundusze ekologiczne 

− Fundusze pomocowe 

− Użytkownicy wód 

Etap III NSGW (podział w gospodarce wodnej na - a) zarządzanie zasobami wodnymi, b) 

utrzymanie wód i zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa): 

a) Finansowanie zadań związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi: 

− Środki pochodzące z zastosowania nowego systemu instrumentów ekonomicznych 

− Budżet Państwa 

− Fundusze ekologiczne 

− Fundusze pomocowe 

b) Finansowanie zadań związanych z utrzymaniem wód i zarządzaniem majątkiem Skarbu 

Państwa: 

− Środki pochodzące z zastosowania nowego systemu instrumentów ekonomicznych 

− Budżet Państwa 

− Budżety jednostek samorządowych 
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− Fundusze ekologiczne 

− Fundusze pomocowe 

W Strategii podano szacunkowy koszt wdrożenia reformy gospodarowania wodami, który 

wynosi 139 500 tys. zł, dla okresu od IV kwartału 2008 r. do 2015 r.  

6.  Działania przewidziane do realizacji  

Ramowy plan wdrożenia NSGW obejmuje trzy główne rodzaje działań: 

1. Działania związane z wdrożeniem reformy gospodarowania wodami: 

− Opracowanie szczegółowej koncepcji realizacji reformy; 

− Przygotowanie i wdrożenie nowych instrumentów zarządzania zasobami 

wodnymi oraz majątkiem Skarbu Państwa i utrzymaniem wód; 

− Przygotowanie i wdrożenie nowej struktury organizacyjno - instytucjonalnej 

zarządzania zasobami wodnymi; 

− Przygotowanie i wdrożenie nowej struktury organizacyjno - instytucjonalnej 

zarządzania majątkiem Skarbu Państwa i utrzymaniem wód; 

− Identyfikacja i plan zarządzania konfliktami w gospodarowaniu wodami; 

− Opracowanie i wdrożenie nowoczesnych metod i programów dla zabezpieczenia 

przed powodzią i suszą; 

− Przygotowanie i wdrożenie nowych polityk zlewniowych. 

2. Działania związane z wdrożeniem dyrektyw UE: 

 Zadania organizacyjno - prawne (do 2009 r.): 

− identyfikacja następstw wdrożenia dyrektyw UE dot. gospodarowania wodami  

w odniesieniu do polityk sektorowych i polityki rozwoju regionalnego, 

− zakończenie prac nad podstawami wdrożenia Dyrektywy powodziowej, 

− nowelizacja ustawy Prawo wodne oraz aktów prawnych niższego rzędu zgodnie  

z dyrektywami UE. 

 Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE: 

− opracowanie krajowego programu udrożnienia rzek, 

wdrożenie zmodernizowanego systemu monitoringu wód powierzchniowych  

i podziemnych, 

− opracowanie programu wodno- środowiskowego kraju oraz projektów planów 

gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy, 

−  opracowanie i wdrożenie polityk opłat za wodę, 

− publikacja planów gospodarowania wodami wraz z przeprowadzeniem procesu 

konsultacji społecznych oraz ich aktualizacja i weryfikacja, 

− wdrażanie ustaleń planów gospodarowania wodami i kontrola efektów. 

 Wdrożenie Dyrektywy 2007/60/WE w sprawie oceny i zarządzania ryzykiem 

powodziowym: 
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− ustalenie kryteriów i priorytetów ochrony przed powodzią dla identyfikacji 

obecnego poziomu ochrony obszarów, w celu oceny rzeczywistego ryzyka 

powodziowego, 

− ustalenie zasad wyceny majątku trwałego i ruchomego narażonego na szkody, 

− dokonanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego, 

− analiza i ocena poziomu zagrożenia na potrzeby oceny skuteczności działań 

profilaktycznych, 

− opracowanie map zagrożenia i ryzyka powodziowego, 

− przestrzenna identyfikacja możliwości działań profilaktycznych dla obniżenia 

obecnego  

i ograniczenia przyszłego zagrożenia, 

− opracowanie, konsultacje społeczne, opublikowanie planów zarządzania ryzykiem 

powodziowym, 

− wdrażanie, aktualizacja i weryfikacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym. 

3. Inne priorytetowe działania dla okresu wdrażania NSGW (do 2015 r.): 

− rozwiązanie problemu wydatkowania funduszy ze źródeł krajowych i unijnych na 

przedsięwzięcia hydrotechniczne, mające negatywny wpływ na hydromorfologię 

cieków, 

− opracowanie metodyki określania przepływów nienaruszalnych, 

− rozwiązanie problemu utraty drożności ekologicznej cieków – opracowanie 

brakujących wojewódzkich programów udrażniania rzek oraz ich implementacja, 

niskie nakłady oraz niska efektywność wykorzystania środków unijnych na 

udrażnianie rzek, 

− wdrożenie programu interwencyjnego dla powstrzymania najbardziej szkodliwych 

działań prowadzących do pogorszenia stanu wód w rozumieniu RDW, 

− podjęcie działań w zakresie ograniczenia niezgodnych z zasadami RDW regulacji 

cieków dla zachowania i poprawy ekologicznej drożności cieków, 

− podjęcie działań na rzecz zapobiegania i skutecznego zwalczania wycieków 

substancji ropopochodnych i innych substancji niebezpiecznych do wód, 

− weryfikacja dotychczasowych planów inwestycyjnych pod kątem spełniania 

wymagań RDW i zgodności z nowymi założeniami polityki wodnej kraju. 

 

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych z 2003 r. 

1. Tytuł dokumentu 

 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

2. Zatwierdzenie 

Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r. 
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3. Realizacja zapisów 

Poszczególne działania przewidziane w programie są podzielone wg terminu ich 

realizacji, tj. na okresy do końca 2005 r., 2010 r., 2013 r., bądź do roku 2015, zgodnie  

z ustaleniami Traktatu Akcesyjnego Polski do UE. 

4. Tematyka 

KPOŚK stanowi realizację zapisów Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania 

ścieków komunalnych, transponowanych poprzez umieszczenie odpowiednich zapisów  

w art. 43 Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 239, poz. 2019  

z 2005 r. z późn. zm.).  KPOŚK został przygotowany na podstawie uzyskanych w 2003 r. 

od gmin informacji o stanie i zamierzeniach dotyczących realizacji przez gminę 

przedsięwzięć w zakresie wyposażenia terenów zabudowanych i przeznaczonych pod 

zabudowę, w zbiorcze sieci kanalizacyjne  i oczyszczalnie ścieków komunalnych (wg stanu 

na koniec 2002 r.). Program przewiduje realizację zadań w zakresie budowy, rozbudowy  

i modernizacji obiektów oczyszczalni ścieków komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej aby 

osiągnąć odpowiedni efekt ekologiczny w określonym czasie, wg następujących zasad:  

• 31 grudnia 2005 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta w 674 

aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 69% 

całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji,  

• 31 grudnia 2010 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta w 1069 

aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 86% 

całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji,  

• 31 grudnia 2013 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta w 1165 

aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 91% 

całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji,  

• 31 grudnia 2015 r. zgodność z dyrektywą powinna być osiągnięta we wszystkich 

aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 100% 

całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji.  

5. Wskazanie finansowania 

Budżety jednostek samorządowych 

Budżet Państwa 

Fundusze zagraniczne 

Fundusze ekologiczne 

Kredyty i pożyczki krajowe, w tym bankowe 

Inne źródła finansowania 

Nakłady finansowe niezbędne do realizacji KPOŚK oszacowano na 35 378 184 tyś. PLN.  

W podziale na poszczególne okresy i rodzaje inwestycji, koszty te przedstawiają się 

następująco (tys. zł): 



113 

 

 Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych: 

- 2003 - 2005 r. – 2 092 200 

- 2006 - 2010 r. – 5 939 400 

- 2011 - 2013 r. – 9 263 000 

- 2014 – 2015 r. – 6 792 000 

RAZEM 2005 – 2015: 24 086 000 

 Rozbudowa, modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków: 

- 2003 - 2005 r. – 5 034 000 

- 2006 r. – 2010 – 4 042 000 

- 2011 r. – 2013 – 60 000 

- 2014 – 2015 r. – 2 156 000 

RAZEM 2005 – 2015: 11 292 000 

6. Działania przewidziane do realizacji  

Zadania ujęte w KPOŚK przewidywały realizację: 

- 2003 - 2005 r. – realizację zadań budowy, rozbudowy bądź modernizacji dot.  

442 oczyszczalni ścieków oraz budowę 3006,6 km sieci kanalizacyjnej; 

- 2006 - 2010 r. – realizację zadań budowy, rozbudowy bądź modernizacji dot.  

301 oczyszczalni ścieków oraz budowę 3754 km sieci kanalizacyjnej; 

- 2011 - 2013 r. – realizację zadań budowy, rozbudowy bądź modernizacji dot.  30 

oczyszczalni ścieków oraz budowę 8206,8 km sieci kanalizacyjnej; 

- 2014 – 2015 r. – realizację zadań budowy, rozbudowy bądź modernizacji dot.  

390 oczyszczalni ścieków oraz budowę 6034,6 km sieci kanalizacyjnej. 

 

Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych  z 2005r. 

1. Tytuł dokumentu 

Aktualizacja załączników 1, 2, 3 i 4 do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych, stanowiących wykazy niezbędnych przedsięwzięć w zakresie wyposażenia 

aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków do końca 2005 r., 2010 r., 

2013 r. i 2015 r.  

2. Zatwierdzenie 

 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 7 czerwca 2005 r. 

3. Realizacja zapisów 

 Poszczególne działania przewidziane w programie są podzielone wg terminu ich 

realizacji, tj. na okresy do końca 2005 r., 2010 r., 2013 r., bądź do roku 2015. 

4. Tematyka 

 Dokument stanowi aktualizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych, stanowiący wypełnienie zobowiązań przyjętych w Traktacie Akcesyjnym Polski 

do UE w części dot. Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, 
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zatwierdzonych przez rząd RP w dniu 16 grudnia 2003 r. Jednocześnie zapisy Ustawy Prawo 

wodne zobowiązują Ministra Środowiska do aktualizacji zapisów KPOŚK z częstotliwością nie 

rzadszą niż raz na cztery lata. Efektem przeprowadzenia pierwszej aktualizacji jest opisywany 

dokument z 2005 r., stanowiący wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie wyposażenia 

aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych w latach: 

2005, 2006 – 2010, 2011 – 2013, 2014 – 2015. Aktualizacja przeprowadzona została na 

podstawie przeprowadzonych konsultacji z gminami, urzędami wojewódzkimi, 

wojewódzkimi funduszami ochrony środodowiska i gospodarki wodnej, urzędami 

marszałkowskimi oraz przedsiębiorstwami wodociągowo - kanalizacyjnymi, w zakresie 

przewidywanych zmian i uzupełnień KPOŚK, spowodowanych zwiększeniem rozpoznania 

problemów gospodarki wodnej w gminach oraz sposobów i programów ich rozwiązania.  

5. Wskazanie finansowania 

− Budżety jednostek samorządowych 

− Budżet Państwa 

− Fundusze zagraniczne 

− Fundusze ekologiczne 

− Kredyty i pożyczki krajowe, w tym bankowe 

− Inne źródła finansowania 

Nakłady finansowe niezbędne do realizacji KPOŚK oszacowano na 42 642 569 tys. zł.  

W podziale na poszczególne okresy i rodzaje inwestycji, koszty te przedstawiają się 

następująco (tys. zł): 

 Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych: 

- 2005 r. – 2 869 305 

- 2006 r. – 2010 - 20 321 829 

- 2011 r. – 2013 – 4 396 843 

- 2014 – 2015 r. – 4 542 967 

RAZEM 2005 – 2015: 32 130 944 

 Rozbudowa, modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków: 

- 2005 r. – 1 068 228 

- 2006 r. – 2010 – 7 671 396 

- 2011 r. – 2013 – 529 645 

- 2014 – 2015 r. – 1 242 356 

RAZEM 2005 – 2015: 10 511 625 

6. Działania przewidziane do realizacji  

Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych określa działania do 

zrealizowania w zakresie: 

− systemów kanalizacji zbiorczej i modernizacji oczyszczalni ścieków w aglomeracjach, 

w których istniejące w 2004 r. oczyszczalnie spełniały wymagania prawa; 
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− systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków, które osiągną efekty 

ekologiczne w zakresie oczyszczania w terminie do końca 2005 r. do 2010, 2013  

i 2015 r.; 

− systemów kanalizacji zbiorczej w gminach, niezbędnych do zapewnienia, że co 

najmniej 75 – 85 % ludności w aglomeracjach do końca 2015 r. będzie obsługiwane 

przez te systemy.   

Działaniami w zakresie realizacji KPOŚK przewidziano objęcie 1577 aglomeracji, 44 230  936 

(budowa, rozbudowa lub modernizacja 1734 oczyszczalni ścieków) RLM oraz wybudowanie 

w okresie 2005 – 2015 37 221,40 km sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach, w których 

oczyszczalnie ścieków osiągnęły efekt ekologiczny zgodny z wymaganiami prawa  

w poszczególnych terminach. 

 

Projekt Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych z 2008 r. 

1. Tytuł dokumentu 

 Wersja wstępna Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych 2008 – do konsultacji z urzędami wojewódzkimi 

2. Zatwierdzenie 

Brak – projekt dokumentu do konsultacji 

3. Realizacja zapisów 

Poszczególne działania przewidziane w programie są podzielone wg terminu ich 

realizacji, tj. na okresy do końca 2010 r., 2013 r., bądź 2015 r. 

4. Tematyka 

Dokument stanowi realizację zapisu art. 43, ust. 4c Ustawy Prawo wodne z dnia 18 

lipca 2001r. (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005 r. z późn. zm.), określającego konieczność 

dokonywania aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

przyjętego w 2003 r. i zaktualizowanego po raz pierwszy w roku 2005. KPOŚK stanowi 

wypełnienie zobowiązań przyjętych w Traktacie Akcesyjnym Polski do UE w części dot. 

Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.  

5. Wskazanie finansowania 

Budżety jednostek samorządowych 

Budżet Państwa 

Fundusze zagraniczne 

Fundusze ekologiczne 

Kredyty i pożyczki krajowe, w tym bankowe 

Inne źródła finansowania 

Na obecnym etapie (wersja wstępna aktualizacji) niecelowym jest wskazywanie kosztów 

KPOŚK wg aktualizacji z uwagi na brak kompletnych danych oraz spodziewane liczne zmiany 

w zapisach programu.  
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6. Działania przewidziane do realizacji  

Dokument jest aktualizacją poprzednich wersji KPOŚK uwzględniającą informacje  

z poziomu gmin, przedstawiającą działania do zrealizowania do roku 2015, z uwzględnieniem 

okresów pośrednich,  tj. roku 2010 i 2013, w zakresie: 

- budowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej 

- budowy, modernizacji bądź rozbudowy komunalnych oczyszczalni ścieków. 

W dokumencie wskazano propozycje aglomeracji < 10 000 RLM wyłączonych z propozycji do 

finansowania ze względu na brak możliwości osiągnięcia przez te aglomeracje efektu 

usunięcia 85 % ładunku zanieczyszczeń z powstających ścieków do roku 2015, bądź ze 

względu na zbyt wysokie koszty amortyzacji systemu kanalizacyjnego w przeliczeniu na 1 

mieszkańca korzystającego z sieci kanalizacyjnej. Wskazano również aglomeracje < 15 000 

RLM wykluczone z KPOŚK ze względów formalnych. 

Podawanie zestawień rzeczowych planowanych działań podobnie jak w przypadku kosztów 

KPOŚK jest na obecnym etapie niecelowe ze względu na brak kompletnych danych oraz 

spodziewane liczne zmiany w zapisach programu.  

 

Program działań przeciwpowodziowych w dorzeczu Odry 

1. Tytuł dokumentu 

 Program działań przeciwpowodziowych w dorzeczu Odry 

2. Zatwierdzenie 

      2004 r. 

3. Realizacja zapisów 

do 2030 r. 

4. Tematyka 

Program stanowi podstawę harmonijnej polityki ochrony przed powodzią,  

z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju w dorzeczu Odry, realizowanej przez państwa 

nadodrzańskie: Republikę Czeską, Rzeczpospolitą Polską i Republikę Federacji Niemiec oraz 

Komisję Europejską. 

Założenia programu: 

5. Zmniejszenie ryzyka powodziowego dla osób żyjących na obszarze dorzecza Odry 

6. Minimalizacja skutków potencjalnego zagrożenia dla ludzi oraz dóbr materialnych 

poprzez monitorowanie zdarzeń powodziowych 

5. Wskazanie finansowania 

 Finansowanie przez wszystkie strony Umowy MKOOpZ w kwocie ok. 3,6 mld euro. 

Kwoty przewidziane do finansowania programu w Dorzeczu Górnej Odry (od źródła do Ujścia 

Nysy Kłodzkiej wraz z dorzeczem Nysy Kłodzkiej) wynoszą 1636 mln euro.  

W podziale na kategorie przedsięwzięć: 

� Retencja naturalna w dorzeczu Odry 139 mln euro 
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� Retencja sztuczna na Odrze i jej dopływach 988 mln euro 

� Techniczna ochrona przed powodziami 509 mln euro 

6. Działania przewidziane do realizacji  

1. Zmniejszenie ryzyka szkód popowodziowych poprzez: 

− niedopuszczenie do wystąpienia nowego ryzyka szkód, 

− badanie możliwości zmniejszania ryzyka szkód, 

− realizowanie pakietu zaproponowanych działań prowadzących do zmniejszenia 

stanów powodziowych na wybranych wodowskazach na Odrze przy założeniu 

wystąpienia przepływów z powodzi 1997 r. 

2. Podwyższenie świadomości zagrożenia powodzią: 

− opracowanie mapy ryzyka dla wszystkich obszarów zalewowych oraz obszarów 

zagrożonych powodzią, 

− zwiększenie zaangażowania społecznego, 

− przeprowadzenie ćwiczeń na wypadek klęsk żywiołowych. 

3. Doskonalenie systemu osłony przeciwpowodziowej i prognoz poprzez: 

− usprawnienie systemu zgłaszania powodzi oraz współpracy tansgranicznej, 

− wydłużenie czasów prognoz dla wybranych wodowskazów. 

4. Zwiększenie zagęszczenia punktów objętych prognozą: 

− uzupełnienie do roku 2005 na polsko-niemieckim odcinku Odry granicznej 

dotychczasowych prognoz na wodowskazach o punkty na profilach rzecznych do 

gęstości 300-500 m, 

− zmniejszenie zanieczyszczeń wód spowodowanych przez powodzie poprzez: 

a) ograniczanie budowy obiektów oraz urządzeń zagrażających jakości wód na 

obszarach zalewowych poprzez planowanie przestrzenne; 

b) zaostrzenie warunków udzielania zezwoleń na budowę oraz eksploatację obiektów  

w celu zmniejszenia ryzyka zagrożenia jakości wód; 

c) przestrzeganie istniejących oraz wprowadzanie nowych norm technicznych, 

podwyższających stopień ochrony jakości wód również w sytuacjach powodziowych. 

5. Dostosowanie przepisów prawnych poprzez: 

− stworzenie odpowiednich przepisów mających na celu zachowanie lub odtworzenie 

naturalnych obszarów retencyjnych do odbioru wód powodziowych; stworzenie 

obszarów zalewowych z uwzględnieniem szczególnych wymagań dot. dopuszczalnych 

sposobów użytkowania, 

− uwzględnienie ochrony przeciwpowodziowej w planowaniu w gospodarce wodnej,                  

a w szczególności w planach gospodarowania wodami oraz programach działań, które 

zostaną sporządzone w ramach wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej UE, 
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− uwzględnienie ochrony przeciwpowodziowej w poszczególnych ustawach, których 

wykonanie ma pośredni wpływ na wielkość zdarzeń powodziowych, jak i w przypadku 

prawa dotyczącego planowania kierunkowego, gospodarki ściekowej, dróg wodnych, 

rolnictwa czy leśnictwa. 

 

Program dla Odry – 2006 

1. Tytuł dokumentu 

 Program  dla Odry – 2006  

2. Zatwierdzenie 

      Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla 

Odry – 2006” (Dz.U. Nr  98, poz. 1067 z 12 wrzesnia 2001 r.)  

3. Realizacja zapisów 

Realizacja w latach 2002-2016. Program jest realizowany przez Radę Ministrów za 

pośrednictwem Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry-2006. Organem 

opiniodawczo-doradczym jest Komitet Sterujący "Programu dla Odry-2006". 

4. Tematyka 

Wieloletni Program obejmuje swym zakresem szereg działań gospodarczych  

i inwestycyjnych związanych z modernizacją Odrzańskiego Systemu Wodnego, wśród których 

najważniejsze miejsce zajmuje zabezpieczenie przeciwpowodziowe całego dorzecza Odry. 

5. Wskazanie finansowania 

− Budżet Państwa 

− NFOŚiGW oraz WFOŚiGW 

− Kredyty od instytucji finansowych 

− Fundusze Unii Europejskiej  

− inne (gminy, prywatne) 

Łączne nakłady na finansowanie Programu w całym okresie jego realizacji nie mogą 

przekroczyć kwoty 9.048.960.386 zł, w tym 5.561.591.582 zł z budżetu państwa, ustalonej  

w cenach zadań                 z roku 2001 i przeliczanej na ceny z roku realizacji zadań. 

Koszt realizacji Programu w rozbiciu na 8 komponentów przedstawia się następująco:  

•  Lasy- 298.483.325 zł, 

•  Oczyszczalnie ścieków - 3. 565.611.374 zł, 

•  Budowle regulacyjne- 1.042.942.804 zł,  

•  Budowle przeciwpowodziowe- 3.098.542.871 zł, 

•  Zagospodarowanie przestrzenne 35.449.326 zł, 

•  Ochrona przyrody- 241.646.239 zł, 

•  Monitoring przeciwpowodziowy- 401.759.028 zł, 

•  Odbudowa i modernizacja wałów - 364.525.419 zł, 

6. Działania przewidziane do realizacji  
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W ramach Programu podejmuje się zadania dotyczące:  

1)  zbudowania systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego,  

2)  ochrony środowiska przyrodniczego i czystości wód,  

3)  usunięcia szkód powodziowych,  

4)  prewencyjnego zagospodarowania przestrzennego oraz renaturyzacji ekosystemów,  

5)  zwiększenia lesistości,  

6)  utrzymania i rozwoju żeglugi śródlądowej,  

7)  energetycznego wykorzystania rzek. 

 

REGIONALNE DOKUMENTY O CHARAKTERZE  

PLANISTYCZNYM I  ROZWOJOWYM 

 
1.Tytuł dokument 

 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 

2.Zatwierdzenie 

 Strategia ta została uchwalona przez Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 3 

lipca 2000 roku. Aktualizacja strategii nastąpiła w 2005 r. 

3.Realizacja zapisów 

 Strategia obejmuje lata 2005-2020. 

4.Tematyka 

Dokument określa cele i priorytety polityki rozwoju prowadzonej na terenie 

województwa pomorskiego.  

5.Wskazanie finansowania 

Brak danych 

6.Działania przewidziane do realizacji 

Przy wyborze celów strategicznych punktem odniesienia są  podstawowe dokumenty 

unijne, przede wszystkim Strategia Lizbońska oraz obowiązujące i opracowywane dokumenty 

krajowe m.in: projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 oraz projekt 

Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013.  

 

Na postawie tych dokumentów sformułowano sześć celów strategicznych, dwa 

odnoszące się do sfery gospodarczej, dwa do sfery przestrzennej i środowiska oraz dwa do 

sfery społecznej, które dotyczą rozwoju strategii województwa pomorskiego: 

1. Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania. 

2. Wzmacnianie mechanizmów rynkowych i otoczenia gospodarczego. 

3. Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu. 

4. Zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych, racjonalna gospodarka zasobami. 

5. Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności . 
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6. Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu. 

1.Tytuł dokument 

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 

2.Zatwierdzenie 

Strategia została uchwalona przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego dnia 30 

listopada 2005 roku.  

 

3.Realizacja zapisów 

Strategia obejmuje lata 2005-2020. 

4.Tematyka 

 Strategia zawiera cele jakie województwo dolnośląskie  zamierza osiągnąć do 2020 r., 

a mianowicie stworzenie kompleksu uwarunkowań sprawiających, że na Dolnym Śląsku da 

się żyć w spokoju ducha, zgodnie z ludźmi i w harmonii z naturą. 

5.Wskazanie finansowania 

Brak danych dot. finansowania działań. 

6.Działania przewidziane do realizacji 

 Województwo dolnośląskie w swojej strategii rozwoju główne cele przedstawia jako: 

1. Integracja dolnośląska 

2. Renesans cywilizacyjny 

3. Społeczeństwo obywatelskie 

4. Innowacyjna gospodarka 

5. Otwarcie na świat 

Priorytety można podzielić na 2 kategorie: społeczne i gospodarcze. 

1. Tworzenie sprzyjających warunków powstawania i rozwoju firm innowacyjnych, 

szczególnie w grupie MSP oraz stymulowanie przedsiębiorczości. 

2. Rozwój aktywnej polityki zatrudnienia. 

3. Inwestowanie w zasoby ludzkie. 

4. Zabezpieczenie społeczne i promowanie integracji społecznej. 

5. Poprawa jakości zatrudnienia. 

6. Mobilność pracowników. 

 

1.Tytuł dokument 

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego. Aktualizacja z horyzontem czasowym  

do 2020 roku 

2.Zatwierdzenie 

 Dokument został zatwierdzony przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu   

6 marca 2000 r. Aktualizacja nastąpiła w 2005 r. 

3.Realizacja zapisów 
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 Strategia obejmuje lata 2005-2020. 

4.Tematyka 

Strategia rozwoju jest strategią wieloletnią, skupiającą się na zwiększeniu 

atrakcyjność regionu poprzez odpowiednie cele i działania w niej zawarte .  

5.Wskazania finansowania 

Brak danych  

6.Działania przewidziane do realizacji 

Założenia określają następujące priorytety Strategii: 

1. Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu. 

2. Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zwiększenie potencjału 

innowacyjnego nauki oraz informatyzacja społeczeństwa. 

3. Rozwój przedsiębiorczości oraz działania mające na celu podniesienie poziomu 

technologicznego przedsiębiorstw i ich innowacyjność dzięki współpracy z nauką. 

4. Efektywne prorozwojowe wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego  

i kulturowego. 

 

1.Tytuł dokumentu 

Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku 

2.Zatwierdzenie 

Dokument został przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego z dnia  

19 grudnia 2005 r. 

3.Realizacja zapisów 

 Strategia obejmuje lata 2005-2020.  

4.Tematyka 

Strategia dotyczy działań na rzecz rozwoju województwa, zwiększenia atrakcyjności 

regionu, jego integracji i konkurencyjności. 

5.Wskazanie finansowania 

Brak danych  

6.Dzialania przewidziane do realizacji 

Główne cele Strategii dla województwa wielkopolskiego to: 

1. Dostosowanie przestrzeni do wyzwań XXI wieku. 

2. Zwiększenie efektywności wykorzystania potencjałów rozwojowych województwa. 

3. Wzrost kompetencji mieszkańców i promocja zatrudnienia. 

4. Wzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego. 
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1.Tytuł dokumentu 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 

2.Zatwierdzenie 

 Zatwierdzona prze Sejmik Województwa Łódzkiego dnia 31 stycznia 2006 r. 

3.Realizacja zapisów 

Obowiązuje na lata 2007-2020. 

4.Tematyka 

Dokument przedstawia strategię osiągnięcia do 2020 r. przez województwo łódzkie 

wizerunku  atrakcyjnego w strukturze regionalnej Polski i Europy. 

5.Wskazanie finansowania 

Brak danych. 

6.Działania przewidziane do realizacji 

Dla województwa łódzkiego cele to: 

1. Wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego województwa. 

2. Poprawa pozycji konkurencyjnej. 

3. Stworzenie rzeczywistego regionu społeczno-ekonomicznego posiadającego własną 

podmiotowość kulturową i gospodarczą. 

 

1.Tytuł dokumentu 

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 

2.Zatwierdzenie 

Zatwierdzona 4 lipca 2005 r. przez Sejmik Województwa Śląskiego. 

3.Realizacja zapisów 

Okres realizacji  lata 2000-2020 

4.Tematyka 

Dokument wskazuje działania jakie województwo chce zrealizować na rzecz 

zaspokajania potrzeb mieszkańców regionu, stałego podnoszenia jakości  życia i utrzymania 

regionu na ścieżce trwałego i zrównoważonego rozwoju. 

5.Wskazanie finansowania 

 Brak danych 

6.Działania przewidziane do realizacji 

Założenia określają następujące priorytety Strategii: 

1. Wzrost wykształcenia mieszkańców oraz ich zdolności adaptacyjnych do zmian 

społecznych i gospodarczych w poczuciu bezpieczeństwa społecznego i publicznego. 

2. Rozbudowa oraz unowocześnienie systemów infrastruktury technicznej. 

3. Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. 

4. Poprawa jakości środowiska naturalnego i kulturowego oraz zwiększenie 

atrakcyjności przestrzeni. 



123 

 

1.Tytuł dokumentu 

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015 

2.Zatwierdzenie 

 Zatwierdzona przez Sejmik Województwa Opolskiego w dniu 30 maja 2000 r. 

3.Realizacja zapisów 

 Okres obejmuje lata 2000-2015. 

4.Tematyka 

Tematem dokumentu są cele dzięki którym województwo stanie się regionem  

o zrównoważonym i dynamicznym  rozwoju. 

5.Wskazanie finansowania 

Brak danych. 

6.Działania przewidziane do realizacji 

Cele strategii rozwoju województwa opolskiego: 

1. Innowacyjny region z dobrze wykształconymi i aktywnymi mieszkańcami. 

2. Zapewnienie dogodnych warunków życia w regionie. 

3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury  regionu. 

4. Aktywizacja gospodarcza regionu z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. 

5. Rozwój funkcji metropolitarnych aglomeracji opolskiej. 

6. Wielofunkcyjne, różnorodne oraz atrakcyjne dla inwestycji i zamieszkania obszary 

wiejskie. 

7. Rozwój wielokulturowej tożsamości oraz międzynarodowej i krajowej współpracy 

regionalnej. 

 

1.Tytuł dokumentu 

Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020 

2.Zatwierdzenie 

 Uchwalona przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia  12 grudnia 2005 

r. 

3.Realizacja zapisów 

 Dokument obejmuje lata 2007-2020. 

4.Tematyka 

Strategia przedstawia cele jakie województwo zamierza osiągnąć aby region stał się  

konkurencyjny jak również działania mające podnieść poziom życia mieszkańców przy 

zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. 

5.Wskazanie finansowania 

Brak danych. 

6.Działania przewidziane do realizacji 

Cele strategiczne dla województwa kujawsko-pomorskiego: 
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1. Rozwój nowoczesnej gospodarki. 

2. Unowocześnienie struktury funkcjonalno-przestrzennej regionu. 

3. Rozwój zasobów ludzkich. 

Dla województwa kujawsko-pomorskiego cele strategiczne zawierają 14 działań 

operacyjnych min.: gospodarcze wykorzystanie Wisły i Kaskady Dolnej Wisły oraz właściwe 

kształtowanie gospodarki wodnej. 

 

1.Tytuł dokumentu 

 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 

2.Zatwierdzenie 

 Dokument zatwierdzony przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego  

w grudniu 2005 r. 

 

3.Realizacja zapisów 

Strategia obejmuje lata 2005-2020. 

4.Tematyka 

Dokument określa kierunki i cele polityki rozwoju województwa w założonym 

horyzoncie czasowym.  

5.Wskazanie finansowania 

Finansowanie zadań i przedsięwzięć realizowanych w ramach strategii będzie 

pochodzić ze środków: 

- własnych samorządu terytorialnego, 

- dostępnych w ramach kontraktów regionalnych, 

- funduszy celowych, 

- udziału funduszy prywatnych. 

6.Działania przewidziane do realizacji 

Cele strategicznego rozwoju województwa zachodniopomorskiego: 

1. Wzrost innowacyjności i efektywności gospodarowania. 

2. Wzmocnienie mechanizmów rynkowych i otoczenia gospodarczego. 

3. Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności regionu. 

4.  Zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych, racjonalna gospodarka zasobami. 

5. Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności. 

6. Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu.  
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Wojewódzkie programy ochrony środowiska i plany gospodarki odpadami  

1. Tytuł dokumentu 

 Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa 

dolnośląskiego.  

2. Zatwierdzenie 

 Uchwała Nr XLIV/842/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 kwietnia 

2002 roku. 

3. Realizacja zapisów 

 2001 - 2015 

4. Tematyka 

Realizacja zapisów Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 roku  

( Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627 z późn. zm. )- art. 17 ust. 1 nakłada na Samorząd Wojewódzki 

obowiązek sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla każdego województwa na 

terenie kraju. Program określa cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań 

proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-

ekonomiczne i środki finansowe. 

Wojewódzki Program Ochrony Środowiska wyznacza kierunki do opracowania polityk  

w zakresie ochrony środowiska na niższych szczeblach administracyjnych, tj.: w powiatach  

i gminach.  

5. Wskazanie finansowania 

� Budżet samorządów terytorialnych – 21% 

� Fundusze podmiotów gospodarczych – 40% 

� Fundusze ekologiczne ( NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOSiGW, GFOSiGW) – 24% 

� Ekokonwersja – 1% 

� Fundusze pomocowe i strukturalne – 9% 

� Fundusze budżetu państwa i dotacje budżetowe – 5% 

6. Działania przewidziane do realizacji   

Program Ochrony Środowiska dla województwa dolnośląskiego służy realizacji celów 

z zakresu ochrony środowiska zawartych w Strategii rozwoju województwa.  

Celem strategicznym jest przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych  

i podziemnych oraz ich ochrona. Strategia realizacji celu nadrzędnego wynika z II Polityki 

Ekologicznej Państwa.  

Cele długoterminowe do 2015 roku: 

1. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej (w szczególności na  terenach 

wiejskich). Realizacja celu odbywać się będzie poprzez modernizację i rozbudowę 

istniejących oczyszczalni oraz budowę nowych obiektów i kanalizację wsi. 

2. Zmniejszenie zużycia wody. Racjonalizację użytkowania wody planuje się poprzez 

wprowadzenie zamkniętych obiegów wody w zakładach przemysłowych – celem   
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uzyskania oszczędności finansowych. Działania skierowane na użytkowników 

indywidualnych dotyczą kontynuacji montażu liczników poboru wody. 

3. Ograniczenie zanieczyszczenia spowodowanego niekontrolowanymi spływami 

powierzchniowymi. Realizację powyższego celu planuje się poprzez prawne 

ograniczenie stosowania związków biogennych w rolnictwie, co Dyrektywy 

91/676/EWG o ochronie przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych  

4. Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Modernizacja systemu ochrony 

przeciwpowodziowej m.in. poprzez stworzenie kompleksowego systemu sterowania 

przeciwpowodziowego, uwzględniającego ochronę środowiska przyrodniczego 

5. Zwiększenie małej retencji. Działania skierowane są przede wszystkim na stworzenie 

polderów i zwiększenie retencji gleb i lasów. Realizacja wytyczonych działań wynika  

z programów małej retencji. 

6. Rozwój współpracy regionalnej na wodach granicznych. Wspólne działania 

sąsiadujących państw: Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec   

i Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie efektywnej ochrony wynika z realizacji Programu 

dla Odry 2006 

7. Ochrona zasobów wód podziemnych. Realizacja celu wynika z przestrzegania 

prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej głównie na terenach zabudowanych   

i podejmowanie działań kontrolnych i edukacyjnych wśród mieszkańców. Prawną 

ochronę poboru wód podziemnych określać będzie projektowana strategia 

obszarowej ochrony Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. 

 

1. Tytuł dokumentu 

 Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego 

2. Zatwierdzenie 

Dokument uchwalony przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, uchwała 

XXXV/356/02 z dnia 7 października 2002 r.  

3. Realizacja zapisów 

 W latach 2002 – 2006, przyjęto również średniookresowy czas realizacji zadań  

w latach 2007-2010, oraz długookresowy czas realizacji zadań w lata 2011-2015.  

4. Tematyka 

 Program określa cele i zasady polityki ekologicznej państwa. Zawiera opis stanu 

istniejącego środowiska, cele i zadania do realizacji, oraz wykaz kosztów realizacji.  

5. Wskazanie finansowania 

 Szacunkowe koszty działań do przeprowadzenia w gospodarce wodnej w okresie 

2002 – 2006, wyniosą 4 181 006 tys. zł. 

 



127 

 

6. Działania przewidziane do realizacji 

W zakresie gospodarki wodnej przewidziano: 

1. Opracowanie bilansów wodno-gospodarczych wraz z uzasadnieniem zasobów 

dyspozycyjnych wód podziemnych i powierzchniowych. 

2. Budowa systemu informacyjnego gospodarki wodnej z uwzględnieniem katastru 

wodnego. 

3. Reorganizacja systemu monitoringu i oceny jakości wód. 

4. Opracowanie programu zaopatrzenia w wodę pasa nadmorskiego. 

5. Ustanowienie zlewni rzeki Wołczenicy z Grzybnicą jako zlewni wód wysokiej jakości, 

opracowanie programu uporządkowania gospodarki ściekowej. 

6. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni jeziora Miedwie. 

7. Realizacja zbiorników przeciwpowodziowych. 

8. Realizacja „Porozumienia w sprawie współpracy na rzecz zwiększenia rozwoju małej 

retencji wodnej oraz upowszechnienia i wdrażania proekologicznych metod retencjonowania 

wody”. 

9. Realizacja programu budowy przepławek dla ryb. 

10. Realizacja „Programu dla Odry -2006” na obszarze województwa zachodniopomorskiego. 

11. Program ochrony przeciwpowodziowej woj. zachodniopomorskiego. 

12. Realizacja programu oczyszczania ścieków z zakładów produkcyjnych używanych  

w procesie produkcyjnym substancji niebezpiecznych. 

13. Zbudowanie i realizacja programu ograniczenia zanieczyszczeń wód spowodowanych 

produkcją rolną. 

14. Realizacja krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK)  

w województwie zachodniopomorskim. 

15. Poprawa jakości wody pitnej. 

 

1. Tytuł dokumentu 

Program ochrony środowiska województwa pomorskiego na lata 2003-2006  

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 

2. Zatwierdzenie 

 Uchwalony przez Sejmik Województwa Pomorskiego dnia 29 września 2003 roku, 

uchwała nr 153/XIII/03. 

3. Realizacja zapisów 

 Lata 2003-2006 z perspektywą do 2010 roku. 

4. Tematyka 

 Program realizuje politykę ekologiczna państwa. Jego celem jest osiągnięcie do 2010 

roku stanu środowiska wymaganego przez UE. Program zawiera ocenę stanu środowiska,  
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cele ekologiczne i kierunki działań do 2010 roku, ich źródła finansowania, oraz plan 

operacyjny na lata 2003-2006. 

5. Wskazanie finansowania 

 Struktura finansowania wdrażania Programu w latach 2003-2006 (tys. zł): 

 Fundusze ekologiczne (NFOŚiGW, WFOŚiGW)- wariant I - 605 921; wariant II 

- 795 877 

 Budżety terenowe (miasta, gmin) w tym gminne i powiatowe fundusze 

ekologiczne- wariant I - 526 888; wariant II - 489 033 

  Podmioty gospodarcze (śrdoki własne i kredyty bankowe) - wariant I - 

790 331; wariant II - 1 438 331 

 Fundusze pomocowe i strukturalne - wariant I - 579 576; wariant II - 1 951 336 

 Budżet państwa- wariant I - 131 722; wariant II - 119 861 

 

Szacunkowy koszt wdrażania Programu w latach 2003-2006 (w tys. zł): 

Zagadnienia 
Koszty w latach 2003-2006 w tys. PLN 

Pozainwestycyjne Inwestycyjne Razem 

Jakość wód i stosunki wodne 20 670 899 145 919 915 

 

Brak danych dotyczących perspektywy do 2010 roku. 

6. Działania przewidziane do realizacji 

Celem działań jest zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacja 

wykorzystania zasobów wody w zlewniach oraz ochrona przed powodzią i suszą. 

Kierunki działań: 

Zarządzanie zasobami wodnymi: 

1. Opracowanie planów gospodarowania wodą na obszarach dorzeczy. 

2. Opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego. 

3. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych zlewni i GZWP. 

4. Wdrożenie Katastru Wodnego. 

5. Stworzenie systemu informacji o gospodarce wodnej województwa pomorskiego. 

Zaopatrzenie w wodę: 

6. Wdrożenie założeń „Studium zaopatrzenia m. Gdańska w wodę”. 

7. Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Żuław poprzez rozbudowę  

i modernizację Centralnego Wodociągu Żuławskiego (CWŻ). 

8. Modernizacja i rozbudowa ujęć wody i sieci wodociągowych w pasie nadmorskim  

z uwzględnieniem specyficznych wymogów zasobów wód podziemnych. 

9. Intensyfikacja działań związanych z poprawą zaopatrzenia  w wodę mieszkańców 

województwa pomorskiego (budowa, rozbudowa i modernizacja wodociągów, 

modernizacja ujęć wody oraz modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody  

w celu dostosowania jakości wody do picia do standardów UE). 
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10. Sukcesywna wymiana i renowacja wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej. 

11. Wyznaczenie obszarów prewencji i kontroli gospodarki ściekami, osadami 

ściekowymi, nawozami naturalnymi i organicznymi. 

12. Likwidacja nieczynnych ujęć wody. 

Gospodarka ściekowa: 

13. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracjach o RLM: ponad 100 tys.; 

ponad 15 tys.; ponad 2 tys.; poniżej 2 tys. 

14. Modernizacja gospodarki ściekowej w zakładach przemysłowych, w tym sektora 

rolno-spożywczego. 

15. Wsparcie i egzekwowanie programów racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej  

w zakładach przemysłowych. 

16. Realizacja programów dostosowawczych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 

zgodnie ze wskazaniami prawa ochrony środowiska. 

17. Sukcesywne ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko zanieczyszczeń 

obszarowych i punktowych, pochodzących z działalności rolniczej. 

18. Wprowadzanie programów rolno-środowiskowych. 

Ochrona przed powodzią: 

19. Wdrażanie programu ochrony przed powodziowej miasta Gdańska. 

20. Wdrażanie „Kompleksowego, regionalnego programu ochrony przeciwpowodziowej 

doliny rzeki Wisły (Żuławy Gdańskie i Żuławy Wielkie). 

21. Kontrola stanu wałów i urządzeń wodnych wraz z wytypowaniem odcinków do 

rekonstrukcji     i modernizacji oraz kontynuowanie budowy i modernizacji wałów  

i innych urządzeń wodnych. 

22. Wyznaczenie i ujęcie w planach zagospodarowania przestrzennego terenów 

zalewowych. 

23. Stworzenie systemu monitorowania i ostrzegania o zagrożeniu powodzią, w tym  

o zagrożeniu katastrofą wałów wiślanych. 

24. Modernizacja floty lodołamaczy. 

Ochrona przed suszą: 

25. Opracowanie i wdrażanie programu małej retencji dla potrzeb województwa 

pomorskiego w oparciu o istniejące programy dla byłych województw: gdańskiego, 

słupskiego i elbląskiego. 

26. Kontynuacja budowy obiektów małej retencji oraz regulacja rzek i potoków na 

obszarze województwa pomorskiego ze szczególną troską o zapewnienie warunków 

bytowania, rozmnażania i migracji organizmów wodnych. 
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1. Tytuł dokumentu 

 Program ochrony środowiska województwa opolskiego na lat 2007-2010  

z perspektywą do końca 2014 r. 

2. Zatwierdzenie 

 -  

3. Realizacja zapisów 

 W latach 2007-2010 z perspektywą do roku 2014. 

4. Tematyka 

 Program realizuje cele polityki ekologicznej województwa. Zawiera program 

wykonawczy określonych celów wraz ze wskazaniem źródła finansowania.  

5. Wskazanie finansowania 

 Działania związane z gospodarką wodną w województwie 

1. Ochrona zasobów wodnych w tym ochroną przed powodzią – ogółem 1 152 215 tys. zł,  

w tym: 

- działania pozainwestycyjne – 10 030 tys. zł 

- działania inwestycyjne – 1 142 185 tys. zł 

2. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych: 2 935 075 tys. zł, w tym: 

- działania pozainwestycyjne – 2 770 tys. zł 

- działania inwestycyjne – 2 932 305 tys. zł 

6. Działania przewidziane do realizacji 

 W zakresie ochrony zasobów wodnych, w tym ochrony przed powodzią program 

wyznacza realizację 3 celów: 

� zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych i ludności przy poszanowaniu zasad 

zrównoważonego rozwoju, 

� osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów 

wodnych  i od wód zależnych,  

� podniesienie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy. 

Działania w zakresie kształtowania i racjonalizacji wykorzystania zasobów wodnych: 

1. Opracowanie strategii i programów zagospodarowani wód kopalnianych. 

2. Kontynuowanie prac geologicznych dot. dokumentowania zasobów dyspozycyjnych 

jednostek bilansowych do sporządzenia planów gospodarki wodami w dorzeczach. 

3. Dokumentowanie zasobów wydzielonych JCW dla oceny stanu ilościowego oraz 

realizacji pomiędzy ich zasobami a poborem oraz ustalenia dostępnych zasobów  

i przepływów w obszarach trans granicznych. 

4. Ochrona GZWP nr 335 będącego najbardziej stabilnym źródłem czystej i naturalnej 

wody. 

5. Wprowadzenie zamkniętych obiegów wody w przemyśle, wodoszczelnych technologii 

produkcyjnej, w szczególności stosowanie BAT (najlepszej dostępnej techniki). 
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6. Realizacja przedsięwzięć modernizowanych w systemach zaopatrzenia w wodę, 

ukierunkowanych na zmniejszenie własnych start wody. 

7. Budowa zbiorników małej retencji –wg odrębnego Programu. 

8. Ochrona obszarów wodno-błotnych (inwentaryzacja obszarów, diagnoza ich stanu, 

program działań ochronnych lub renaturalizacyjnych). 

Działania w zakresie ochrony przed powodzią: 

1. Opracowanie studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalające granice zasięgu wód 

powodziowych. 

2. Modernizacja i budowa nowych obwałowań. 

3. Budowa polderów. 

4. Przebudowa i udrożnienie koryt rzecznych. 

5. Zapobieganie lokalizacji zabudowy na terenach zalewowych. 

6. Ochrona obszarów wodno-błotnych., zalesienie wododziałów. 

Działania w zakresie zarządzania zasobami wodnymi: 

1. Aktualizacja wykazów jednolitych części wód zgodnie z Ustawą Prawo Wodne. 

2. Opracowanie studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalające granice zasięgu wód 

powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania. 

3. Opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego. 

4. Opracowanie całościowego bilansu wodno-gospodarczego. 

5. Opracowanie analizy stanu zasobów wodnych w regionie wodnym. 

6. Współpraca z województwami graniczącymi położonymi w dorzeczu Odry oraz  

z Republiką Czeską w celu kompleksowej ochrony zasobów wodnych i przed zrzutami 

awaryjnymi. 

7. Aktualizacja na bieżąco katastru wodnego. 

8. Rozbudowa i przebudowa monitoringu jakości wód z dostosowaniem do wymagań 

wspólnotowych. 

Działania w zakresie zaopatrzenia w wodę – poprawy jakości wody pitnej: 

1. Dokończenie budowy sieci wodociągowych. 

2. Budowa i rozbudowa ujęć wody. 

3. Budowa bądź modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych w celu 

osiągnięcia wymagań Dyrektywy 98/83/EC. 

Działania w zakresie gospodarki ściekowej: 

1. Realizacja inwestycji: budowy i rozbudowy i modernizacji systemów kanalizacyjnych 

z oczyszczalniami ścieków komunalnych, wskazanych w KPOŚK w ramach 

wyznaczonych aglomeracji. 

2. Przeciwdziałanie odprowadzeniu ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów 

przemysłowych, przeciwdziałanie nieprawidłowościom oraz weryfikacja pozwoleń 

wodno-prawnych. 
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3. Obniżenie ładunków zanieczyszczeń (w szczególności w zakresie substancji 

szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego) ze ścieków przemysłowych. 

4. Budowa podczyszczalni w zakładach przemysłowych. 

5. Budowa urządzeń (zbiorniki na gnojownicę i gnojówkę oraz płyt obornikowych) 

zmieniających negatywne oddziaływanie rolnictwa na jakość wód. 

6. Budowa zbiornika wstępnego jako urządzenia zmieniającego negatywne 

oddziaływanie zanieczyszczeń nijakość wód w zbiorniku retencyjnym „Turawa”. 

7. Badania i analizy związane z poprawą stanu czystości wód. 

 

1.Tytuł dokumentu 

 Program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa 

kujawsko-pomorskiego. 

2.Zatwierdzenie 

Dokument zatwierdzony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego   

dnia 17 listopada 2003 r. 

3.Realizacja 

 W latach 2007-2010. 

4.Tematyka 

 Dokument zawiera działania przewidziane do realizacji jako główne cele polityki 

ekologicznej mającej za zadanie zachowanie wysokich walorów środowiska przyrodniczego 

regionu. Program zawiera opis stanu istniejącego, cele środowiskowe i kierunki działań na 

lata 2007-2010, oraz wskaźnik oceny realizacji programu i nakłady finansowe. 

5.Wskazanie finansowania 

Środki na realizację programu ochrony środowiska mogą pochodzić ze źródeł: 

� Budżet Państwa 

� Własne środki samorządu terytorialnego 

� Fundusze ekologiczne 

� Fundusze UE 

� Własne środki inwestorów. 

Szacunkowe sumaryczne nakłady finansowe na realizację programu w okresie 2003 – 

2010 wyniosą 4870,5 mln zł, z czego na gospodarkę wodną przypadnie około 2483,3 mln zł. 

6. Działania przewidziane do realizacji 

Głównymi celami polityki ochrony środowiska w województwie są: 

1. dalsza poprawa jakości wód powierzchniowych, zwłaszcza jezior 

2. zachowanie jakości wód podziemnych i ich ochrona przed degradacją 

3. dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego 

4. wdrożenie nowoczesnego systemu gospodarowania  odpadami  

5. zachowanie i kształtowanie różnorodności biologicznej regionu 
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6. zwiększenie lesistości województwa 

7. ochrona gruntów przed erozją i przeciwdziałanie degradacji gleb 

8. ochrona złóż kopalin przed nieracjonalną eksploatacją 

9. przeciwdziałanie poważnym awariom 

10. kształtowanie systemu obszarów chronionych i dostosowanie go do nowych 

uwarunkowań prawnych. 

 

1.Tytuł dokumentu 

 Program ochrony środowiska dla województwa lubuskiego na lata 2003-2010. 

2.Zatwierdzenie  

Zatwierdzone przez Sejmik Wojewódzki 15 października 2003 roku. 

3.Realizacja 

 Program obejmuje lata 2003-2010. 

4.Tematyka 

Program przedstawia cele i  działania w zakresie ochrony środowiska na lata 2003-

2010. Dokument zawiera ocenę stanu środowiska, plany operacyjne na lata 2003-2010 oraz 

źródła finansowania. 

5.Wskazania finansowania 

Potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. 

1. Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

2. Budżet Państwa. 

3. Budżety samorządów. 

4. Podmioty gospodarcze 

5. Programy pomocowe Unii Europejskiej 

Szacunkowe koszty wdrażania Programu w latach 2003-2006 : 

1. Zarządzanie środowiskiem – 10 300 tys. zł 

2. Jakość wód i stosunki wodne – 805 760 tys. zł 

3. Gospodarowanie odpadami – 229 150 tys. zł 

4. Powietrze atmosferyczne – 585 400 tys. zł 

5 Hałas – 650 tys. zł 

6. Przyroda i krajobraz – 14 770 tys. zł 

7. Gleby i lasy – 37 200 tys. zł 

8. Edukacja ekologiczna – 9 390 tys. zł 

6.Działania przewidziane do realizacji 

1. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego :jakość wód, 

gospodarowanie odpadami, zanieczyszczenia powietrza, oddziaływanie hałasu, pola 

elektromagnetyczne, awarie przemysłowe. 

2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody. 
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3. Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii. 

4. Zadania o charakterze systemowym: przyszłościowy rozwój gospodarczo-społeczny 

województwa w kontekście ochrony środowiska (włączanie aspektów ekologicznych 

do polityk sektorowych), w tym systemy zarządzania środowiskowego, edukacja 

ekologiczna i udział społeczeństwa w sprawach ochrony środowiska, współpraca 

ponadregionalna i międzynarodowa. 

W zakresie jakości wód: 

1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych: miejskich, przemysłowych  

i wiejskich. 

2. Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł przestrzennych 

(rozproszonych), trafiających do wód wraz ze spływami powierzchniowymi (przede 

wszystkim z terenów rolnych oraz z terenów zurbanizowanych. 

 

1.Tytuł dokumentu 

 Program ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2008-2011  

z perspektywą na lata 2012-2015. 

2.Zatwierdzenie 

 Zatwierdzony przez Sejmik Województwa Łódzkiego dnia 31 marca 2008 r. 

3.Realizacja 

Program obejmuje lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 

4.Tematyka 

 Dokument zawiera cele i priorytety ekologiczne , rodzaj i harmonogram działań 

proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym środki finansowe. 

5.Wskazanie finansowania 

Koszty realizacji programu w latach 2008-2011 to 7,8 mld zł. Działania związane  

z ochroną wód w tym poprawę jakości, ochronę przeciwpowodziową, zmniejszenie deficytu 

wód oraz poprawę jakości powietrza pochłaniają najwięcej kosztów. Oszacowane koszty do 

realizacji celów przedstawiono w poniższej tabeli. 

Dla działań związanych z ochroną środowiska potencjalnym źródłem finansowania są: 

1. Fundusze własne inwestorów 

2. Budżet państwa 

3. Pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów 

udzielane przez Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

4. Zagraniczna pomoc finansowa udzielana przez fundacje i programy pomocnicze 

5. Fundusze Unii Europejskiej 

6. Kredyty preferencyjne z Banku Ochrony Środowiska 

7. Kredyty międzynarodowych instytucji finansowych  

8. Kredyty, pożyczki udzielane przez banki komercyjne 
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6. Działania przewidziane do realizacji 

1. Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych wraz z poprawą ich 

jakości oraz ochrona przed powodzią. 

2. Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją. 

3. Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz wzrost 

lesistości. 

4. Poprawa jakości powietrza. 

 

1.Tytuł dokumentu 

 Program ochrony środowiska województwa wielkopolskiego na lata 2002-2010. 

2.Zatwierdzenie 

 Zatwierdzony przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego  

3.Realizacja 

  W latach 2002-2010 

4.Tematyka 

 Tematem Programu są cele i działania zmierzające do ochrony środowiska kierując się 

zasadą zrównoważonego rozwoju . 

5.Wskazania finansowania 

Szacunkowe koszty realizacji programu w latach 2002-2005 w zakresie gospodarki 

wodnej przedstawiają się następująco: 

Ogółem – 950,0 mln zł, w tym 

- działania pozainwestycyjne – 5,0 mln zł 

- działania inwestycyjne – 945,0 mln zł 

Razem koszty związane z wdrażaniem Programu latach 2002-2005 wyniosły 3 011,09 mln zł 

Potencjalne źródła finansowania Programu to: 

1. Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

2. Ekofundusz 

3. Banki 

4. Programy pomocowe Unii Europejskiej 

5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

6.Dzialania przewidziane do realizacji 

1. Minimalizacja wpływu na środowisko oraz eliminacja ryzyka dla zdrowia ludzi  

w miejscach największego oddziaływania na środowisko w skali województwa,  

w tzw,”gorących punktach”. 

2. Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów wraz ze wzrostem udziału 

wykorzystanych zasobów odnawialnych. 

3. Zapewnienie odpowiedniej jakości użytkowej wód, racjonalizacja zużycia wody, 

zwiększenie zasobów w zlewniach oraz ochrona przed powodzią. 
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4. Zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji gazów cieplarnianych  

i niszczących warstwę ozonową. 

5. Ochrona powierzchni ziemi. 

6. Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrożenie nowoczesnego 

systemu wykorzystania i unieszkodliwiania. 

7. Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych . 

8. Ochrona przed nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska. 

 

1.Tytuł dokumentu 

 Program ochrony środowiska województwa śląskiego do 2004 r. oraz cele 

długoterminowe do roku 2015. 

2.Zatwierdzenie 

 Zatwierdzony przez Sejmik Województwa Śląskiego dnia 15 kwietnia 2002 r. 

3.Realizacja 

 W latach 2001-2004 wraz z celami długoterminowymi do 2015 r. 

4.Tematyka 

 Celem nadrzędnym Programu jest zasada zrównoważonego rozwoju, umożliwiająca 

harmonizację rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną walorów środowiska. 

5.Wskazania finansowania 

Brak danych o finansowaniu działań od roku 2005. 

Szacunkowe koszty działań z Programu ochrony środowiska woj. śląskiego w okresie 2001-

2004, w zakresie ochrony zasobów wodnych wyniosły 2 553 500 tyś. zł, w tym działania 

pozainwestycyjne  - 3 500 tys. zł oraz działania inwestycyjne - 2 550 000 tys. zł. 

Potencjalne źródła finansowania Programu to: 

1. Fundusze ekologiczne 

2. Budżety samorządów 

3. Podmioty gospodarcze 

4. Fundusze Unijne  

5. Budżet Państwa 

6.Działania przewidziane do realizacji 

1. Utworzenie systemu kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych. 

2. Uporządkowanie i wdrożenie systemu gospodarki odpadami. 

3. Polepszenie jakości powietrza. 

4. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych oraz pogórniczych. 

5. Zagospodarowanie centrów miasta. 

6. Ukształtowanie regionalnego systemu obszarów chronionych. 

7. Kształtowanie ośrodków wiejskich. 
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Plany gospodarowania odpadami województw 

1. Tytuł dokumentu 

 Plan Gospodarowania Odpadami Województwa 

2. Zatwierdzenie 

 brak 

3. Realizacja zapisów 

Plany realizowane w latach 2002-2015.  

4. Tematyka 

Wojewódzkie plany gospodarowania odpadami określają działania na terenie danego 

województwa które: 

� zapobiegają powstaniu odpadów lub ograniczają ilości powstających odpadów i ich 

negatywny wpływ na środowisko, 

� zapewniają zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się 

zapobiec ich powstaniu, 

� zapewniają zgodny z zasadami ochrony środowiska proces unieszkodliwiania 

odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać 

odzyskowi. 

5. Wskazanie finansowania 

 Źródłem finansowania planów gospodarowania odpadami są:  

 Środki własne przedsiębiorstw 

 Środki jednostek samorządu terytorialnego 

 Fundusze ekologiczne 

 Fundusze przedakcesyjne, strukturalne i fundusz spójności 

6. Działania przewidziane do realizacji 

 Większość działań przewidzianych w przedmiotowych planach, mających na celu 

właściwe postępowanie z odpadami będzie wpływać na poprawę stanu wód podziemnych  

i powierzchniowych. Główne działania mające wpływ na wody to: 

i. Właściwa lokalizacja składowisk odpadów. 

ii. Odpowiednie zabezpieczenie techniczne oraz wyposażenie składowisk  

w infrastrukturę odpowiadającą normom . 

iii. Ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych w strumieniu odpadów 

trafiającym na składowiska. 

iv. Spełnienie unijnych norm dot. zmniejszenia ilości odpadów 

biodegradowalnych, segregacji odpadów oraz ich ponownego wykorzystania.  

v. Podnoszenie świadomości ludności w zakresie gospodarki odpadami, czyli 

szeroko zakrojona edukacja. 
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Wojewódzkie programy udrażniania rzek 

1. Tytuł dokumentu 

Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych w województwie kujawsko-pomorskim 

(udrożnienie rzek dla ryb dwuśrodowiskowych) 

2. Zatwierdzenie 

 brak 

3. Realizacja zapisów 

 od roku 2004 

4. Tematyka 

 Tematem dokumentu jest przywrócenie ciągłości biologicznej rzek, zakłóconej przez 

obiekty hydrotechniczne. Obiekty hydrotechniczne ograniczają możliwości przemieszczania 

się ryb, co przyczynia się do zmniejszenia różnorodności ryb i innych organizmów wodnych. 

Program udrażniania rzek ma na celu ustalenie potrzeb budowy przepławek dla ryb oraz 

kolejności ich realizacji. 

5. Wskazanie finansowania 

 Brak danych. 

6. Działania przewidziane do realizacji 

 Przy każdej budowli piętrzącej, która stanowi przegrodę dla wód rzeki,  a tym samym 

przeszkodę uniemożliwiającą migrację ryb, wybudowanie urządzenia umożliwiającego 

migrację ryb w górę rzeki (budowa przepławek).   

Poszczególne etapy realizacji przepławek ustalono pod kątem wymagań siedliskowych ryb.  

I etap: budowle na rzekach gdzie występowały i występują ryby wędrowne 

II etap: budowle w górnych odcinkach rzek, w których występowały ryby wędrowne 

III etap: budowle na rzekach dość zasobnych w wodę, na których występują przegrody 

uniemożliwiające wędrówkę ryb w ich górnych odcinkach, lub przy połączeniu biegu dolnego 

i górnego (Mątawa).  

IV etap: budowle położone w górnych partiach rzeki głównej poza zasięgiem występowania 

ryb wędrownych + rzeka Mątawa.  

Przewidziano następujące ilości udrożnień do wykonania w poszczególnych etapach: 

I etap – 21 

II etap – 6 

III etap – 12 

IV etap - 25  
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1. Tytuł dokumentu 

 Wojewódzki Program Ochrony i Rozwoju Zasobów Wodnych dla województwa 

łódzkiego 

2. Zatwierdzenie 

 Uchwalony przez Sejmik Wojewódzki dnia 31.01.2006 roku. 

3. Realizacja zapisów 

 od roku 2006  

4. Tematyka 

 Program zawiera kierunki działań jakie należy podjąć, aby osiągnąć cel: udrożnienie 

rzek województwa łódzkiego dla umożliwienia wędrówki ryb przez budowle piętrzące.  

5. Wskazanie finansowania 

 Brak danych. 

6. Działania przewidziane do realizacji 

Prace nad udrażnianiem rzek podzielono na 4 etapy: 

Etap I i II – rzeki, w których występowały bądź występują ryby dwuśrodowiskowe.  

Etap III – rzeki, w których ryby dwuśrodowiskowe nie występują i nie występowały, ale 

zasoby wodne wskazują możliwości wejścia tych ryb do nich.  

Etap IV – rzeki mniejsze, gdzie migracja ryb ma charakter lokalny i ogranicza się w zasadzie 

do tej samej rzeki i nie dotyczy ryb dwuśrodowiskowych (realizowany w najbardziej odległej 

perspektywie czasowej). 

Przewidziano następujące ilości udrożnień do wykonania w poszczególnych etapach: 

I etap - 27 

II etap - 74 

III etap - 74 

IV etap - 421  

 

1. Tytuł dokumentu 

 Wojewódzki Program Ochrony i Rozwoju Zasobów Wodnych dla województwa 

łódzkiego 

2. Zatwierdzenie 

 Uchwalony przez Sejmik Wojewódzki dnia 31.01.2006 roku. 

3. Realizacja zapisów 

 od roku 2006  

4. Tematyka 

 Program zawiera kierunki działań jakie należy podjąć, aby osiągnąć cel: udrożnienie 

rzek województwa łódzkiego dla umożliwienia wędrówki ryb przez budowle piętrzące.  

5. Wskazanie finansowania 

 Brak danych. 
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6. Działania przewidziane do realizacji 

Prace nad udrażnianiem rzek podzielono na 4 etapy: 

Etap I i II – rzeki, w których występowały bądź występują ryby dwuśrodowiskowe.  

Etap III – rzeki, w których ryby dwuśrodowiskowe nie występują i nie występowały, ale 

zasoby wodne wskazują możliwości wejścia tych ryb do nich.  

Etap IV – rzeki mniejsze, gdzie migracja ryb ma charakter lokalny i ogranicza się w zasadzie 

do tej samej rzeki i nie dotyczy ryb dwuśrodowiskowych (realizowany w najbardziej odległej 

perspektywie czasowej). 

Przewidziano następujące ilości udrożnień do wykonania w poszczególnych etapach: 

I etap - 27 

II etap - 74 

III etap - 74 

IV etap - 421  

1. Tytuł dokumentu 

 Projekt udrażniania rzek województwa pomorskiego 

2. Zatwierdzenie 

 Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 355/XXIV/04 z dnia 14 czerwca 2004 

roku. 

3. Realizacja zapisów 

 Od roku 2004. 

4. Tematyka 

 Dokument zawiera informacje na temat przywrócenia ciągłości biologicznej rzek  

w województwie pomorskim, zaburzonej na skutek lokalizacji budowli hydrotechnicznych.  

W wielu przypadkach program spowoduje ożywienie rzek przez wprowadzenie 

występujących w nich gatunków ryb, lub odtworzenie właściwości wpływających na życie i 

rozwój organizmów.  

5. Wskazanie finansowania 

 Brak danych. 

6. Działania przewidziane do realizacji 

 Przy opracowaniu działań kierowano się zasadą, że przy każdej budowli piętrzącej, 

która stanowi przegrodę dla wód rzeki, a tym samym przeszkodę umożliwiającą migrację ryb, 

winno znajdować się urządzenie umożliwiające migrację ryb w górę rzeki. Praktycznie  

w każdym przypadku będzie to przepławka.  

Etapy realizacji działań ustalono wg wymagań siedliskowych ryb.  

I etap: budowle na rzekach, gdzie występują ryby wędrowne, których kierunkiem rozwoju 

jest możliwość wędrówki na tarła z morza w górę rzek, a następnie powrót po kilku latach 

narybku do morza. 
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II etap: budowle na rzekach, w których występowały ryby wędrowne, przeważnie są to 

dopływy rzek głównych o warunkach topograficznych i hydrograficznych pozwalających 

sądzić, że ryby wędrowne będą do nich wchodzić. Dotyczy to głównie budowli w dolnym 

biegu rzek, gdzie budowa przepławki stwarza możliwość wejścia troci i łososi. 

III etap: budowle na rzekach dość zasobnych w wodę, na których występują liczne przegrody. 

IV etap: budowle położone w górnych partiach rzeki głównej poza zasięgiem występowania 

ryb wędrownych.  

Przewidziano następujące ilości udrożnień do wykonania w poszczególnych etapach: 

I etap - 35 

II etap - 1 

III etap - 0 

IV etap – 55 

 

1. Tytuł dokumentu 

 Program udrażniania rzek dla woj. wielkopolskiego 

2. Zatwierdzenie 

Przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w 2005 roku. 

3. Realizacja zapisów 

 Od roku 2005. 

4. Tematyka 

Program uwzględnia etapowanie budowy urządzeń dla migracji ryb, praktycznie tylko 

przepławek pod kątem pilności ich realizacji w aspekcie uwarunkowań przyrodniczych  

i gospodarczych oraz możliwości technicznych.  

5. Wskazanie finansowania 

 WFOŚiGW 

 Fundusze strukturalne FIFG 

6. Działania przewidziane do realizacji 

 Działania mają na celu odtworzenie dawnego zasięgu występowania ryb wędrownych  

w rzekach Polski. Podstawową zasadą jest umieszczenie urządzenia umożliwiającego 

migrację ryb w górę rzeki, przy każdej budowli, która uniemożliwia migrację ryb. 

Działania w celu umożliwienia migracji ryb podzielono na IV etapy, ze względu na 

uwarunkowani gospodarczo-przyrodnicze: 

Etap I: budowle na rzekach gdzie występowały i występują ryby wędrowne, 

Etap II: budowle na rzekach, w których dotychczas nie występowały ryby wędrowne, ale 

warunki topograficzne i hydrologiczne pozwalają sądzić, że ryby wędrowne mogą do nich 

wchodzić, 

Etap III: budowle usytuowane w środkowych i górnych partiach rzek, dość zasobnych  

w wodę, lecz przegrodzonych przez liczne progi (elektrownie wodne, jazy, a wielu 
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przypadkach zniszczone, nieczynne młyny z pozostałością progów). Budowle usytuowane w 

środkowych  

i górnych partiach rzek, w których ryby wędrowne nie występowały, a możliwość ich wejścia 

jest bardzo ograniczona, 

Etap IV: udrożnienie rzek przy budowlach położonych w górnych partiach rzeki głównej, poza 

zasięgiem występowania ryb wędrownych. Jest to etap najbardziej odległy.  

Przewidziano następujące ilości udrożnień do wykonania w poszczególnych etapach: 

I etap - 52 

II etap - 125 

III etap - 405 

IV etap – brak danych (nie podano)  

 

1. Tytuł dokumentu 

 Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych województwa śląskiego w zakresie 

udrożnienia rzek dla ryb dwuśrodowiskowych  

2. Zatwierdzenie 

Uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą z dnia 25 kwietnia 2005 

roku nr II/34/3/2005. 

3. Realizacja zapisów 

 Od roku 2005. 

4. Tematyka 

Program zawiera priorytety w zakresie kolejności udrożniania rzek, oraz określa 

działania zmierzające do poprawy istniejącej sytuacji wędrówki ryb oraz tarła w rzekach 

województwa śląskiego.  

5. Wskazanie finansowania 

 Brak danych. 

6. Działania przewidziane do realizacji 

Podział miejsc przewidzianych do udrożnienia pod względem priorytetowości działań: 

ETAP I - Do udrożnienia w pierwszym etapie realizacji zakwalifikowano główne korytarze 

rzeczne województwa, które w przeszłości były miejscami tarliskowymi ryb 

wędrownych, a mianowicie rzekę Wartę (krajowa ostoja ryb i minogów). Celem działania 

będzie udrożnienie rzeki dla certy - gatunku, którego historyczne tarliska znajdowały się  

w obszarze Warty. 

ETAP II - Do udrożnienia w drugim etapie zakwalifikowano większe dopływy do głównych 

korytarzy rzecznych, o powierzchni zlewni min. 40 km2 oraz przepływach 

średniorocznych większych od 0,25 m3/s. Cieki te charakteryzują się niskim stopniem 

zabudowy hydrotechnicznej, przeważnie w odcinku przyujściowym, historycznym 

wstępowaniem ryb wędrownych, występowaniem ryb łososiowatych oraz dobrą jakością 
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wody. W tym etapie uwzględniono następujące cieki: Pilica (regionalna ostoja ryb  

i minogów), Soła, Żylica, Koszarawa.  

ETAP III - Do udrożnienia w trzecim etapie zakwalifikowano większe dopływy do głównych 

korytarzy rzecznych o powierzchni zlewni min. 40 km2 oraz przepływach 

średniorocznych większych od 0,25 m3/s. Cieki te charakteryzują się znacznym stopniem 

zabudowy hydrotechnicznej na całej długości, z nielicznym występowaniem ryb 

łososiowatych lub ich możliwym występowaniem ze względu na fizjografię cieku oraz 

przeciętną jakość wody. Do tej kategorii zakwalifikowano też cieki o powierzchni 

zlewni poniżej 40 km2 oraz przepływach średniorocznych mniejszych od 0,25 m3/s,  

z występowaniem historycznym ryb wędrownych lub obecnym ryb łososiowatych, o niskiej 

zabudowie głównie na odcinku przyujściowym (Liswarta - krajowa ostoja ryb i minogów).  

ETAP IV - Do udrożnienia w czwartym etapie zakwalifikowano cieki o powierzchni zlewni min. 40 km 

oraz o przepływach średniorocznych większych od 0,25 m /s. Cieki te są na znacznej swej długości 

zabudowane, skanalizowane, nie występują tam ryby łososiowate, a pod względem fizjografii nie 

nadają się do ich bytowania. W biegu cieku występują obiekty małej retencji, gospodarstwa 

stawowe. Są to przeważnie cieki o znaczeniu rolniczym. Do kategorii tej zaliczono także części 

głównych korytarzy rzecznych, których udrożnienie powinno nastąpić po wcześniejszym 

udrożnieniu zlokalizowanych poniżej przeszkód dla migracji ryb (Wisła). 

ETAP V  - Do udrożnienia w piątym etapie zakwalifikowano pozostałe zabudowane cieki 

województwa, charakteryzujące się złą jakością wody, brakiem ryb łososiowatych, dużym stopniem 

przekształcenia technicznego. Do tej kategorii zaliczono też miejsca na rzekach w górnej części, 

poza zasięgiem możliwego występowania ryb wędrownych, lub gdy udrożnienie cieku w tym 

miejscu otwiera niewielki jego odcinek: Wisła, Przemsza. Celem działania będzie udrożnienie rzeki dla 

migracji pstrąga potokowego. Na wniosek Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich Urzędu 

Marszałkowskiego w Katowicach w etapie V przewidziano także udrożnienie rzek: Rawa, Brynica, 

Biała Przemsza, Czarna Przemsza na całej ich długości. 

Wykaz rzek przewidzianych do udrożnienia na terenie woj. Śląskiego: 

Warta – 7 miejsc 

Liswarta – 3 miejsca 

Pilica – 3 miejsca 

Soła – 5 miejsc 

Żylica – 2 miejsca 

Koszarawa – 1 miejsce 

Przemsza – 1 miejsce 

Wisła – 6 miejsc. 
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1. Tytuł dokumentu 

 Program budowy przepławek dla ryb na terenie województwa 

zachodniopomorskiego 

2. Zatwierdzenie 

Program zatwierdzony Uchwałą Nr XII/134/04 Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Program u budowy 

przepławek dla ryb na terenie województwa zachodniopomorskiego”. 

3. Realizacja zapisów 

 Od roku 2004. 

4. Tematyka 

Program uwzględnia  etapowanie budowy przepławek pod kątem pilności ich 

realizacji w aspekcie uwarunkowań przyrodniczych i gospodarczych oraz możliwości 

technicznych.  

5. Wskazanie finansowania 

 WFOŚiGW 

Fundusze strukturalne FIFG 

6. Działania przewidziane do realizacji 

 Program budowy przepławek przewiduje etapowanie kolejności ich budowy 

wynikającej głównie z uwarunkowań gospodarczo – przyrodniczych.  

Etap I programu przewiduje budowę przepławek na rzekach Przymorza mających 

bezpośrednie odpływy do Bałtyku, tj. na rzekach ryb dwuśrodowiskowych, jak : Wieprza, 

Parsęta, Uniesta, Rega i Błotnica oraz ich dopływach, gdzie zgodnie z programem 

przewidywana jest budowa przepławek przy 69 istniejących budowlach piętrzących. 

Etap II obejmuje rzeki i ich dopływy mające swe ujścia do Odry i Zalewu Szczecińskiego, jak : 

Myśla, Kurzyca, Rurzyca, Tywa, Płonia, Ina, Gowienica, Gunica i Wołczenica. Zgodnie  

z programem przewiduje się wykonanie w tym etapie 54 przepławki przy istniejących 

obiektach piętrzących. 

Etap III programu przewiduje budowę przepławek przy istniejących budowlach piętrzących 

na rzekach i ich dopływach mających ujścia do Warty, jak : Drawa i Gwda w obrębie 

województwa zachodniopomorskiego, przewiduje się wykonanie w tym etapie 19 

przepławek. 

Programy małej retencji 

1.Tytuł dokumentu 

Program małej retencji województwa zachodniopomorskiego do roku 2015 

2.Zatwierdzenie 

Zatwierdzony przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego dnia 28 czerwca 

2004 r. 
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3. Realizacja zapisów 

Planowane obiekty małej retencji na obszarze województwa zachodniopomorskiego 

przewidziano do realizacji do 2015 roku. 

4. Tematyka 

Program małej retencji dla województwa zachodniopomorskiego ma na celu 

zwiększenie zasobów wodnych w zlewniach, w których często występuje zanik przepływu 

wody (pojawia się okres posuszy) oraz ochronę przeciwpowodziową dla dolnych odcinków 

cieku w zlewniach najbardziej zasobnych w wodę.  

5. Wskazanie finansowania 

Głównymi źródłami finansowania programu będą: 

- WFOŚiGW 

- Fundusze UE 

6. Działania przewidziane do realizacji  

Działania przewidziane do realizacji to przede wszystkim budowa i odbudowa  

istniejących obiektów, budowli piętrzących wraz z przepławkami dla ryb, budowa zbiorników 

dolinowych oraz stawów wiejskich pełniących funkcje p.pożarowe. Obiekty te obok funkcji 

ochronnych i zwiększaniu retencyjności zlewni, a poprzez to również dostępność w wodę 

będą miały ogromne znaczenie dla gospodarki rybackiej oraz rekreacji.  

Proponowane do realizacji obiekty małej retencji: 

– zbiorniki dolinowe: 

 - w okresie 2004 – 2006 – 3 

 - w okresie 2007 – 2015 - 12 

- podpiętrzanie (stabilizowanie) jezior: 

 - w okresie 2004 – 2006 – 8 

 - w okresie 2007 – 2015 – 19 

- jeziora oraz stawy wiejskie i rybne w okresie realizacji programu - 13  

 

1. Tytuł dokumentu 

 Wojewódzki program małej retencji dla województwa łódzkiego 

2. Zatwierdzenie 

 Zatwierdzony przez Sejmik Województwa Łódzkiego dnia 28 marca 2006 r. 

3. Realizacja zapisów 

Realizacja projektu planowana jest do 2015 r. 

4.Tematyka 

Dokument zawiera działania na rzecz zwiększenia zasobów wodnych i oszczędnego 

nimi gospodarowania. W projekcie przedstawiono plany budowy i przebudowy obiektów do 

retencjonowania wody, które również znajdować się będą na obszarach objętych ochroną. 

Na terenie województwa znajduje się 88 rezerwatów przyrody ,7 parków krajobrazowych, 14 
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obszarów chronionego krajobrazu, obszary specjalnej ochrony ptaków, specjalne obszary 

ochrony siedlisk, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne,23 zespoły przyrodniczo-

krajobrazowe oraz bardzo liczne pomniki przyrody. Powoduje to, że obiekty małej retencji 

znajdujące się w ścisłym związku na obszarach chronionych (326 zbiorników małej retencji) 

muszą być indywidualnie rozpatrywane co do ich lokalizacji i wpływu na środowisko. 

5. Wskazanie finansowania 

Brak danych o źródłach finansowania przedsięwzięcia. 

6. Działania przewidziane do realizacji  

Zasadniczym celem programu małej retencji dla województwa łódzkiego jest 

stworzenie pełnego programu retencjonowania wód. W tym celu na terenie województwa 

zostanie zrealizowane 343 zbiorników małej retencji, które spełniają następujące funkcje: 

Gospodarcze: 

1. Zaopatrzenie w wodę do nawodnień rolniczych 

2. Hodowle ryb 

3. Wykorzystanie energetyczne rzek i zbiorników 

4. Ochronę przeciwpowodziową 

5. Ochronę przeciwpożarową 

6. Aktywizacje gospodarcza regionu 

Przyrodnicze: 

1. Oddziaływanie obiektu retencyjnego na świat roślin i zwierząt 

2. Poprawę jakości wody(neutralizacja zanieczyszczeń biogennych 

3. Wzbogacenie krajobrazu, powstrzymanie degradacji zasobów przyrodniczych  

4. Powstrzymanie erozji dennej 

Rekreacyjne: 

1. Poprawa warunków wykorzystania obiektów dla potrzeb turystyki, rekreacji 

Wśród 343 zbiorników można wyróżnić 192 obiekty o powierzchni mniejszej od 5 ha oraz 

151 obiektów, których powierzchnia wynosi powyżej 5 ha. 

 

1. Tytuł dokument 

 Program małej retencji województwa pomorskiego do roku 2015. Aktualizacja 2007 r. 

2. Zatwierdzenie 

 Zatwierdzony przez Sejmik Województwa Pomorskiego uchwałą nr 356/XXIV/04  

z dnia 14 czerwca 2004 r. 

3. Realizacja zapisów 

Realizacja projektu planowana jest do 2015 r. 

4. Tematyka 

Program małej retencji na całym terenie województwa pomorskiego ma na celu 

zwiększenie zasobów wodnych oraz: 
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1. Poprawę mikroklimatu, warunków glebowych i zwiększenie bioróżnorodności 

na obszarach wykorzystywanych rolniczo, 

2. Poprawę stosunków wodnych na obszarach przyrodniczo cennych, 

3. Poprawę walorów krajobrazowych i turystycznych regionu (oczka i zbiorniki wodne, 

zwiększenie powierzchni jezior i stawów), 

4. Poprawę zabezpieczenia przed lokalnymi podtopieniami i powodziami, 

5. Zwiększenie zabezpieczenia pożarowego terenów wiejskich i leśnych.  

5. Wskazanie finansowania 

Brak danych. 

6. Działania przewidziane do realizacji  

Program opiera się na wykonaniu 120 obiektów, wykorzystaniu zbiorników 

naturalnych oraz istniejących urządzeń wodnych: 

1. wykorzystanie istniejących systemów nawodnień w celu utrzymania mokradeł 

i bagien oraz trwałych użytków zielonych, a także – jeżeli to możliwe – ponowne 

zabagnienie terenów osuszanych na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, 

2. odbudowę, remont i budowę nowych progów korekcyjnych w ciekach, 

3. wykorzystanie zbiorników przeciwpożarowych na terenach wiejskich, 

4. odbudowę, budowę i modernizację stawów rybnych, 

5. wykonanie zbiorników retencyjnych na obszarach wiejskich i leśnych.  

W aktualizacji Programu  małej retencji dla województwa pomorskiego przewiduje 

się wykonanie 120 obiektów na następujących rzekach: 

 

Nazwa zlewni Liczba planowanych obiektów 

I. Rzeka Brda 7 szt. 

II. Rzeka Wda 8 szt. 

III. Rzeka Wierzyca  9 szt. 

IV. Rzeka Motława 6 szt. 

V. Rzeka Radunia 6 szt. 

VI. Bezpośrednia zlewnia Wisły 21 szt. 

VII. Rzeka Łupawa 5 szt. 

VIII. Rzeka Słupia 8 szt. 

IX. Rzeka Łeba 10 szt. 

X. Rzeka Reda 12 szt. 

XI. Rzeka Piaśnica 2 szt. 

XII. Rzeka Czarna Wda 1 szt. 

XIII. Rzeka Płutnica 3 szt. 

XIV. Rzeki wpływające do Bałtyku  1 szt. 

XV. Rzeka Gwda 4 szt. 

XVI. Rzeka Wieprza 1 szt. 
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XVII. Rzeka Niechwaszcz 9 szt. 

XVIII. Rzeka Mlusino 2 szt. 

XIX. Czerska Struga 3 szt. 

XX. Rzeka Nogat 2 szt. 

Ogółem 120 szt. 

 

 

1. Tytuł dokumentu 

 Program małej retencji dla województwa śląskiego 

2. Zatwierdzenie 

 Zatwierdzony 16 stycznia 2006 r. przez Sejmik Województwa Śląskiego, uchwała                          

nr II/43/1/2006. 

3. Realizacja zapisów 

Projekt planowany do zrealizowania do 2012 roku. 

4. Tematyka 

Celem programu małej retencji województwa śląskiego jest poprawa stanu, 

odbudowa oraz dążenie do powiększenia zasobów wodnych kraju pod względem ilościowym 

i jakościowym oraz ochrona przeciwpowodziowa. 

5. Wskazanie finansowania 

 Koszty realizacji programu, mające charakter szacunkowy, ustalono na poziomie 

126,6 mln zł (nie uwzględniono kosztów związanych z utrzymaniem , eksplatacją i bieżącą 

konserwacją obiektów). 

Wsparcie finansowe dla  „Projektu małej retencji województwa Śląskiego” będzie pochodzić               

ze środków unijnych, w formie dotacji z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Przedsięwzięcie będzie 

również wymagać środków budżetowych i samorządowych . 

6. Działania przewidziane do realizacji  

Kierunki działań w zakresie małej retencji to: 

1. Odbudowa, modernizacja i budowa urządzeń piętrzących, w celu wykorzystania wody                 

do nawodnień, spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb 

torfowych. 

2. Uzupełnienie i modernizacja obiektów melioracyjnych pod kątem zachowania 

równowagi ekologicznej biotopów. 

3. Odbudowa, modernizacja i budowa budowli piętrzących i stopni przeciwerozyjnych 

dla podniesienia poziomu wody gruntowej na obszarach przyległych. 

4. Odbudowa, modernizacja i budowa nowych sztucznych zbiorników wodnych  

o pojemności do 5 mln m3 na rzekach i potokach. 

5. oodbudowa, modernizacja i budowa nowych stawów rybnych. 
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6. Piętrzenie istniejących małych jezior i magazynowanie dodatkowych zasobów wody  

z jednoczesnym podniesieniem walorów krajobrazowych i estetycznych środowiska 

przyrodniczego. 

Łącznie przewidziano do realizacji 92 obiekty małej retencji (suche zbiorniki. Zbiorniki 

wodne, zbiorniki zaporowe, stawy ziemne). 

 

1. Tytuł dokumentu 

 Program małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim 

2. Zatwierdzenie 

 Dokument zatwierdzony przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego                                           

dnia 12 października 2006 r. 

3. Realizacja zapisów 

 Realizacja obejmuje lata 2006-2015. 

4. Tematyka 

 Program malej retencji ma za zadanie zwiększenie zasobów powierzchniowych oraz 

zasilanie wód gruntowych i wgłębnych jako przeciwdziałanie skutkom suszy w przyrodzie. 

Zwiększenie ochrony powodziowej terenów i miejscowości, poprawa czystości wód oraz 

zachowanie  

i odtworzenie naturalnych walorów środowiska przyrodniczego. 

5. Wskazania finansowania 

Środki finansowe pochodzą z różnych źródeł, a przede wszystkim będą to: 

1. Środki inwestycyjne i remontowe DZMiUW we Wrocławiu (środki budżetowe 

wspomagane dotacjami Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej, Ekofunduszu, udziałami gmin). Od 2003 r. środki inwestycyjne 

zwiększane są również rezerwą budżetową „Programu dla Odry 2006”, 

2. Środki samorządów gminnych wspomagane dotacjami Funduszy Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 

3. Środki własne nadleśnictw państwowych i gospodarstw rybackich wspomagane 

dotacjami Funduszy OŚiGW oraz FOGrR, 

4. Środki własne użytkowników indywidualnych wspomagane datacjami FOGrR głównie na 

budowę stawów rybnych, 

5. Środki zakładów produkcyjnych i innych. 

Łączny koszt realizacji programu w województwie wyniesie 779,65 mln zł, z czego na 

realizację poszczególnych obiektów przewidziano: 

- zbiorniki zaporowe – 461 mln zł 

- retencja korytowa (jazy i zastawki) – 30,9 mln zł 

- małe zbiorniki wodne – 240,05 mln zł 

- zbiorniki śródleśne – 18,3 mln zł 
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- stawy rybne – 29,4 mln zł 

6.Działania przewidziane do realizacji 

Działania przewidziane do realizacji: 

1. Budowa i odbudowa małych zbiorników wodnych o różnym przeznaczeniu 

(retencyjne, śródpolne, oczka wodne, starorzecza) oraz dużych zbiorników 

wielozadaniowych. 

2. Budowa urządzeń piętrzących na ciekach podstawowych. 

3. Budowa stawów rybnych głównie prywatnych. 

4. Stosowanie agromelioracji sprzyjającej magazynowaniu wód w glebach. 

5. Budowa polderów i suchych zbiorników przeciwpowodziowych. 

Łącznie do realizacji przewidziano: 

- zbiorniki zaporowe – 21 szt. 

- retencja korytowa (jazy i zastawki) – 305 szt. 

- małe zbiorniki wodne – 96 szt. 

- zbiorniki śródleśne – 53 szt.  

- stawy rybne – 199 szt. 

 

1. Tytuł dokumentu 

 Program małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim 

2. Zatwierdzenie 

 Dokument zatwierdzony przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego                                           

dnia 12 października 2006 r. 

3. Realizacja zapisów 

 Realizacja obejmuje lata 2006-2015. 

4. Tematyka 

 Program malej retencji ma za zadanie zwiększenie zasobów powierzchniowych oraz 

zasilanie wód gruntowych i wgłębnych jako przeciwdziałanie skutkom suszy w przyrodzie. 

Zwiększenie ochrony powodziowej terenów i miejscowości, poprawa czystości wód oraz 

zachowanie  

i odtworzenie naturalnych walorów środowiska przyrodniczego. 

5. Wskazania finansowania 

Środki finansowe pochodzą z różnych źródeł, a przede wszystkim będą to: 

1. Środki inwestycyjne i remontowe DZMiUW we Wrocławiu (środki budżetowe 

wspomagane dotacjami Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej, Ekofunduszu, udziałami gmin). Od 2003 r. środki inwestycyjne 

zwiększane są również rezerwą budżetową „Programu dla Odry 2006”, 

2. Środki samorządów gminnych wspomagane dotacjami Funduszy Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 
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3. Środki własne nadleśnictw państwowych i gospodarstw rybackich wspomagane 

dotacjami Funduszy OŚiGW oraz FOGrR, 

4. Środki własne użytkowników indywidualnych wspomagane datacjami FOGrR głównie na 

budowę stawów rybnych, 

5. Środki zakładów produkcyjnych i innych. 

Łączny koszt realizacji programu w województwie wyniesie 779,65 mln zł, z czego na 

realizację poszczególnych obiektów przewidziano: 

- zbiorniki zaporowe – 461 mln zł 

- retencja korytowa (jazy i zastawki) – 30,9 mln zł 

- małe zbiorniki wodne – 240,05 mln zł 

- zbiorniki śródleśne – 18,3 mln zł 

- stawy rybne – 29,4 mln zł 

6.Działania przewidziane do realizacji 

Działania przewidziane do realizacji: 

6. Budowa i odbudowa małych zbiorników wodnych o różnym przeznaczeniu 

(retencyjne, śródpolne, oczka wodne, starorzecza) oraz dużych zbiorników 

wielozadaniowych. 

7. Budowa urządzeń piętrzących na ciekach podstawowych. 

8. Budowa stawów rybnych głównie prywatnych. 

9. Stosowanie agromelioracji sprzyjającej magazynowaniu wód w glebach. 

10. Budowa polderów i suchych zbiorników przeciwpowodziowych. 

Łącznie do realizacji przewidziano: 

- zbiorniki zaporowe – 21 szt. 

- retencja korytowa (jazy i zastawki) – 305 szt. 

- małe zbiorniki wodne – 96 szt. 

- zbiorniki śródleśne – 53 szt.  

- stawy rybne – 199 szt. 

 

1.Tytuł dokumentu 

Aktualizacja programu retencjonowania wód powierzchniowych województwa 

kujawsko-pomorskiego 

2.Zatwierdzenie 

 Dokument zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa w 2006 r. 

3.Realizacja 

 Realizacja programu planowana jest do roku 2015. 

4.Tematyka 

 Program zawiera działania związane ze zwiększeniem zasobów dyspozycyjnych wody                

w zlewni poprzez realizowanie przedsięwzięć małej retencji. 
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5.Wskazania finansowania 

Brak danych o finansowaniu przedsięwzięcia. 

W latach 2005-2015 planowane są do poniesienia następujące koszty na wykonanie 

obiektów małej retencji w zlewniach Warty i Wisły:  

- budowle piętrzące na ciekach – 30,6 mln zł 

- podpiętrzenie jezior – 7,44 mln zł 

6.Działania przewidziane do realizacji 

 Działania programu to przede wszystkich budowa, przebudowa lub modernizacja 

istniejących obiektów małej retencji pozwalających racjonalnie gospodarować zasobami 

wodnymi oraz wykorzystanie naturalnych zbiorników do magazynowania wody. 

Na obszarze województwa planowane jest wykonanie 83 budowli piętrzących oraz 

podpiętrzenie 70 jezior. W projekcie nie przewiduje się budowy dużych zbiorników 

retencyjnych. 

W latach 2005-2015 planowane są do realizacji następujące obiekty małej retencji:  

- budowle piętrzące na ciekach – 83 szt. 

- podpiętrzenie jezior – 70 szt. 

 

1.Tytuł dokumentu 

 Program budowy zbiorników małej retencji w województwie opolskim 

2.Zatwierdzenie 

 Dokument zatwierdzony 30 października 2007 r.  przez Sejmik Województwa 

Opolskiego.  

3. Realizacja 

 Realizacja programu planowana jest do roku 2013 

4.Tematyka 

Program zawiera działania związane ze zwiększeniem zasobności retencji wodnej, 

podniesieniem walorów rekreacyjnych środowiska i ewentualnym zwiększeniem udziału 

energii odnawialnej oraz ochrony przeciwpowodziowej. 

5. Wskazania finansowania 

 Brak danych o finansowaniu przedsięwzięcia. 

Poniżej tabelka zawiera zbiorcze zestawienie planowanych zbiorników zaporowych. 

Realizacja planowanej budowy zbiorników zaporowych szacowana jest na 626,3 mln zł. 

6. Działania przewidziane do realizacji 

1. Zwiększenie naturalnej retencji poprzez realizację programów zalesień gruntów 

rolniczo nieprzydatnych, obszarów wododziałowych i źródliskowych. 

2. Zwiększenie dyspozycyjności wód powierzchniowych poprzez rozbudowę sztucznej 

retencji wody, m.in. budowa 39 zbiorników. 

3. Odbudowa i remonty urządzeń piętrzących. 
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1. Temat dokumentu 

Mała retencja wodna na terenie województwa wielkopolskiego- aktualizacja. 

2. Zatwierdzenie 

 Dokument zatwierdzony w 2005 r.  przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.  

3. Realizacja 

 Realizacja programu planowana do 2015 r. 

 4.Tematyka 

 Dokument określa możliwości techniczne oraz hydrologiczne retencjonowania wód 

powierzchniowych na obszarze województwa. Celem programu jest zwiększenie zasobów 

wodnych w zlewniach oraz ochrona przeciwpowodziowa poprzez odpowiednie działania. 

5. Wskazania finansowania 

Brak danych o finansowaniu. 

Koszty niezbędnych inwestycji: 

- zbiorniki dolinowe – 900,28 mln zł 

- zbiorniki jeziorowe- podpiętrzane oraz stabilizowane jeziora – 43,34 mln zł 

- budowle piętrzące (retencja korytowa) - 65,06 mln zł 

6. Działania przewidziane do realizacji 

1. Budowa nowych zbiorników wodnych dolinowych. 

2. Budowa i odbudowa urządzeń piętrzących na ciekach.  

3. Zabudowa retencyjna poprzez stabilizację poziomu wody w jeziorach. 

Obiekty przewidziane do wykonania: 

- zbiorniki dolinowe – 62 szt. 

- zbiorniki jeziorowe- podpiętrzane oraz stabilizowane jeziora – 48 szt. 

- budowle piętrzące (retencja korytowa) – 229 szt. 

 

Plany ochrony parków narodowych 

1. Temat dokumentu 

Plan ochrony parku narodowego 

2. Zatwierdzenie 

 Plan ochrony dla parku narodowego ustanawia w drodze rozporządzenia Minister 

właściwy do spraw środowiska, na podstawie projektu planu przygotowanego przez 

dyrektora parku narodowego, w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania projektu.  

3. Realizacja 

 Plan sporządza się na okres 20 lat.  

 4.Tematyka 

  Plan ochrony parku narodowego zawiera: 

• cele ochrony przyrody oraz wskazanie przyrodniczych i społecznych 

uwarunkowań ich realizacji; 
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• identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących  

i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków; 

• wskazanie obszarów ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej; 

• określenie działań ochronnych na obszarach ochrony ścisłej, czynnej  

i krajobrazowej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań; 

• wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, 

edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu 

ryb i rybactwa oraz określenie sposobów ich udostępniania; 

• wskazanie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, 

handlowa i rolnicza; 

• ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów 

zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza 

terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub 

ograniczenia zagrożeń zewnętrznych. 

 5. Wskazanie finansowania 

 brak 

6. Działania przewidziane do realizacji 

Zakres ochrony zasobów, tworów i składników przyrody w parku narodowym 

obejmuje  

w szczególności: 

 1) naturalne procesy przyrodnicze; 

 2) siedliska przyrodnicze oraz siedliska roślin, zwierząt lub grzybów dziko występujących, 

objętych ochroną gatunkową oraz zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących; 

 3) populacje roślin, zwierząt lub grzybów dziko występujących, w szczególności gatunków 

objętych ochroną ścisłą, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących,  

z uwzględnieniem ich różnorodności genetycznej; 

 4) różnorodność ekosystemową, z uwzględnieniem zmienności siedliskowej, faz 

rozwojowych  

i stadiów sukcesyjnych ekosystemów; 

 5) różnorodność krajobrazową, z uwzględnieniem estetycznych i widokowych walorów 

krajobrazowych; 

 6) przyrodę nieożywioną, w szczególności: wody, powietrze, gleby, jaskinie, głazy, skały, 

rzeźbę terenu, procesy rzeźbotwórcze i procesy glebowe; 

 7) walory krajobrazowe i wartości kulturowe. 

Zabiegi ochronne na obszarach parków narodowych, objętych ochroną czynną,  

w stosunku do ekosystemów wodnych, mogą obejmować w szczególności: 
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 1) ograniczanie nadmiernego odpływu wód przez wykonywanie zastawek lub likwidację 

rowów odwadniających; 

 2) ograniczanie dopływu substancji biogennych i eliminowanie dopływu zanieczyszczonych 

wód,  

w tym ścieków; 

 3) rekultywację i odtwarzanie terenów podmokłych i podtopień, drobnych zbiorników  

i cieków wodnych, w szczególności oczek wodnych oraz przywracanie naturalnego biegu 

cieków wodnych; 

 4) usuwanie zanieczyszczeń antropogenicznych; 

 5) zachowanie lub odtwarzanie różnorodności biologicznej właściwej dla danego typu 

ekosystemu, w szczególności przez zachowanie lub przywracanie siedlisk roślin  

i zwierząt, a w razie potrzeby, przez wprowadzanie tych gatunków; 

 6) regulację struktury gatunkowej i liczebności populacji zwierząt, w szczególności ryb,  

w przypadku wystąpienia istotnych zaburzeń w strukturze troficznej ekosystemu lub 

składzie gatunkowym ichtiofauny; 

 7) utrzymanie lub odtwarzanie możliwości migracji ryb, w szczególności przez budowę lub 

przebudowę urządzeń wodnych w sposób umożliwiający migrację ryb oraz zapewniający 

utrzymanie w ciekach co najmniej przepływu nienaruszalnego; 

 8) ograniczenie wielkości poboru wód powierzchniowych i podziemnych; 

 9) eliminowanie obcych gatunków zagrażających rodzimym gatunkom. 

 

Plany ochrony parków krajobrazowych 

1. Temat dokumentu 

Plan ochrony parku krajobrazowego 

2. Zatwierdzenie 

 Plan ochrony dla parku krajobrazowego ustanawia w drodze rozporządzenia 

Wojewoda na podstawie projektu planu ochrony sporządzonego przez dyrektora parku 

krajobrazowego lub dyrektora zespołu parków krajobrazowych, w terminie 6 miesięcy od 

dnia otrzymania projektu planu.  

3. Realizacja 

 Plan sporządza się na okres 20 lat. 

 4.Tematyka 

 Dokument określa: powierzchnię, środowisko przyrodnicze, infrastrukturę, główne 

siedliska przyrodnicze, gatunki roślin objętych ochroną ścisłą i ochrona częściową, gatunki 

roślin rzadkich ujętych w Czerwonej Księdze Roslin, wykaz  zwierząt prawnie chronionych, 

występujące typy krajobrazów, wartości kulturowe (zabytki architektury, miejsca pamięci 

narodowej), itp.  

Dokument zawiera: 
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• cele ochrony przyrody oraz przyrodnicze, społeczne i gospodarcze uwarun-

kowania ich realizacji; 

• identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących                      

i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków; 

• wskazanie obszarów realizacji działań ochronnych; 

• określenie zakresu prac związanych z ochroną przyrody i kształtowaniem 

krajobrazu; 

• wskazanie obszarów udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, 

turystycznych, rekreacyjnych, amatorskiego połowu ryb i dla innych form 

gospodarowania oraz określenie sposobów korzystania z tych obszarów; 

• ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zago-

spodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza teryto-

rialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia 

zagrożeń zewnętrznych. 

5. Wskazanie finansowania 

 brak 

6. Działania przewidziane do realizacji 

Zakres ochrony zasobów, tworów i składników przyrody w parku krajobrazowym 

obejmuje            w szczególności: 

 1) krajobraz wraz z jego składnikami, walorami fizjonomicznymi i powiązaniami 

ekologicznymi; 

 2) różnorodność biologiczną na poziomie gatunkowym, ekosystemowym i krajobrazowym; 

 3) charakterystyczne dla danego obszaru formy gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej służące 

zrównoważonemu użytkowaniu ekosystemów i zachowaniu ich różnorodności 

biologicznej. 

Sposoby ochrony zasobów, tworów i składników przyrody obejmują w szczególności: 

 1) eliminowanie lub ograniczanie źródeł zagrożeń, w szczególności zanieczyszczenia 

powietrza, wód i gleb, przez: 

a) usuwanie zanieczyszczeń antropogenicznych, 

b) kształtowanie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej, 

c) eliminowanie lub zapobieganie skażeniom oraz erozji gleb przez promowanie takich 

sposobów gospodarowania gruntami, aby ograniczać rozmiary erozji gleb, 

d) ograniczanie stosowania chemicznych środków ochrony roślin przez promowanie 

ograniczania stosowania tych środków; 

 2) zachowanie lub poprawę stosunków wodnych przez: 

a) ograniczanie nadmiernego odpływu wód, 
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b) zachowanie lub odtwarzanie zbiorników i cieków wodnych oraz ekosystemów wodno-

błotnych, w szczególności oczek wodnych i torfowisk, 

c) gospodarowanie zasobami wodnymi w sposób uwzględniający potrzeby ekosystemów 

wodnych i wodno-błotnych, 

d) zachowanie naturalnego charakteru cieków wodnych. 

e) zachowanie lub przywracanie dobrego stanu ekologicznego wód, w tym 

różnorodności biologicznej zbiorników i cieków wodnych; 

 3) kształtowanie zagospodarowania przestrzennego w sposób umożliwiający zachowanie 

walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz wartości kulturowych, w szczególności 

przez: 

a) ochronę otwartej przestrzeni przed nadmierną zabudową, 

b) kształtowanie zalesień w sposób optymalny dla ochrony różnorodności biologicznej  

i walorów krajobrazowych, 

c) ochronę punktów, osi i przedpoli widokowych, 

d) zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych i niewprowadzanie barier 

ekologicznych; 

 4) niewznoszenie obiektów zmniejszających walory przyrodnicze i krajobrazowe; 

 5) uwzględnianie potrzeb ochrony przyrody w gospodarce człowieka, w tym w gospodarce 

rolnej, leśnej, wodnej, rybackiej i turystyce; 

 6) ochronę czynną zasobów, tworów i składników przyrody w warunkach zrównoważonego 

rozwoju i w uzgodnieniu z właścicielami gruntów, w szczególności przez: 

a) zachowanie lub odtwarzanie różnorodnych siedlisk przyrodniczych, w tym w razie 

potrzeby, wykonywanie zabiegów ochronnych, 

b) wzbogacanie zieleni i zadrzewień, 

c) wprowadzanie gatunków zagrożonych wyginięciem, z uwzględnieniem konieczności 

ochrony ich zasobów genowych, 

d) eliminowanie obcych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów zagrażających rodzimym 

gatunkom, w tym ograniczanie możliwości ich rozprzestrzeniania, 

e) obejmowanie szczególnymi formami ochrony obszarów i obiektów cennych pod 

względem przyrodniczym, 

f) zachowanie lub odtwarzanie korytarzy ekologicznych. 

g) budowę podziemnych i nadziemnych przejść dla zwierząt oraz przepławek dla ryb, 

h) konserwację lub przywracanie walorów zieleni zabytkowej; 

 7) ochronę wartości kulturowych, w szczególności przez: 

a) sprawowanie opieki nad zabytkami w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym prowadzenie prac 

restauratorskich i konserwatorskich przy zabytkach, 
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b) dostosowywanie istniejących i nowo budowanych budynków i budowli do form 

architektonicznych charakterystycznych dla obszaru objętego ochroną; 

 8) edukację ekologiczną społeczeństwa; 

 9) ochronę walorów przyrodniczych obszarów produkcji rolniczej i leśnej przez: 

a) stosowanie dobrych praktyk rolniczych, 

b) uwzględnianie potrzeb ochrony przyrody w gospodarce leśnej, 

c) wdrażanie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i rozwój rolnictwa ekologicznego. 

  

Plany ochrony rezerwatów przyrody 

1. Temat dokumentu 

Plan ochrony rezerwatu przyrody 

2. Zatwierdzenie 

 Plan ochrony dla rezerwatu przyrody ustanawia w drodze rozporządzenia Wojewoda 

na podstawie projektu planu ochrony sporządzonego przez organ, który uznał dany obszar za 

rezerwat przyrody lub, po uzgodnieniu z tym organem, przez zarządzającego rezerwatem 

albo sprawującego nadzór nad rezerwatem, w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania 

projektu.  

3. Realizacja 

 Plan sporządza się na okres 20 lat. 

 4.Tematyka 

  Dokument zawiera: 

• cele ochrony przyrody oraz wskazanie przyrodniczych i społecznych 

uwarunkowań ich realizacji; 

• identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących  

i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków; 

• wskazanie obszarów ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej; 

• określenie działań ochronnych na obszarach ochrony  ścisłej, czynnej  

i krajobrazowej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań; 

• wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, 

edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu 

ryb i rybactwa oraz określenie sposobów ich udostępniania; 

• wskazanie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, 

handlowa i rolnicza; 

• ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów 

zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza 

terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub 
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ograniczenia zagrożeń zewnętrznych. 

5. Wskazanie finansowania 

 brak 

6. Działania przewidziane do realizacji 

Zakres ochrony zasobów, tworów i składników przyrody w rezerwacie przyrody, tak 

samo jak w parku narodowym obejmuje w szczególności: 

 1) naturalne procesy przyrodnicze; 

 2) siedliska przyrodnicze oraz siedliska roślin, zwierząt lub grzybów dziko występujących, 

objętych ochroną gatunkową oraz zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących; 

 3) populacje roślin, zwierząt lub grzybów dziko występujących, w szczególności gatunków 

objętych ochroną ścisłą, zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących,  

  z uwzględnieniem ich różnorodności genetycznej; 

 4) różnorodność ekosystemową, z uwzględnieniem zmienności siedliskowej, faz 

rozwojowych i stadiów sukcesyjnych ekosystemów; 

 5) różnorodność krajobrazową, z uwzględnieniem estetycznych i widokowych walorów 

krajobrazowych; 

 6) przyrodę nieożywioną, w szczególności: wody, powietrze, gleby, jaskinie, głazy, skały, 

rzeźbę terenu, procesy rzeźbotwórcze i procesy glebowe; 

 7) walory krajobrazowe i wartości kulturowe. 

 

Zabiegi ochronne na obszarach rezerwatów przyrody, objętych ochroną czynną,  

w stosunku do ekosystemów wodnych, mogą obejmować w szczególności: 

 1) ograniczanie nadmiernego odpływu wód przez wykonywanie zastawek lub likwidację 

rowów odwadniających; 

 2) ograniczanie dopływu substancji biogennych i eliminowanie dopływu zanieczyszczonych 

wód, w tym ścieków; 

 3) rekultywację i odtwarzanie terenów podmokłych i podtopień, drobnych zbiorników  

i cieków wodnych, w szczególności oczek wodnych oraz przywracanie naturalnego biegu 

cieków wodnych; 

 4) usuwanie zanieczyszczeń antropogenicznych; 

 5) zachowanie lub odtwarzanie różnorodności biologicznej właściwej dla danego typu 

ekosystemu, w szczególności przez zachowanie lub przywracanie siedlisk roślin  

i zwierząt, a w razie potrzeby, przez wprowadzanie tych gatunków; 

 6) regulację struktury gatunkowej i liczebności populacji zwierząt, w szczególności ryb,  

w przypadku wystąpienia istotnych zaburzeń w strukturze troficznej ekosystemu lub 

składzie gatunkowym ichtiofauny; 
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 7) utrzymanie lub odtwarzanie możliwości migracji ryb, w szczególności przez budowę lub 

przebudowę urządzeń wodnych w sposób umożliwiający migrację ryb oraz zapewniający 

utrzymanie w ciekach co najmniej przepływu nienaruszalnego; 

 8) ograniczenie wielkości poboru wód powierzchniowych i podziemnych; 

 9) eliminowanie obcych gatunków zagrażających rodzimym gatunkom. 
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11.  Krótka charakterystyka działań zastosowanych w celu 
informowania społeczeństwa, opis wyników i dokonanych na 
tej podstawie zmian w planie 

 
Powyższy punkt zostanie opisany po zakończeniu procesu konsultacji PGW. 
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12.  Wykaz właściwych władz 

 
Obecnie zgodnie z zapisami art. 4 Ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.  

(Dz. U. 2005.239.2019 ze zm.) głównymi organami właściwymi w sprawach gospodarki 

wodnej są: Minister Środowiska oraz Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

Ponadto jako organ właściwy ds. gospodarki morskiej wskazany jest Minister Infrastruktury. 

Zestawienie organów kompetentnych ds. gospodarki wodnej: 

Organ Adres Strona www 

Minister Środowiska 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

tel. +48 22 57-92-900 

mos.gov.pl 

Prezes Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej 

ul. Świętokrzyska 36, kl. IV 

00-116 Warszawa 

tel. +48 22 37 20 210 

kzgw.gov.pl 

Minister Infrastruktury 

ul. Chałubińskiego 4/6, 

00-928 Warszawa 

tel. +48 22 630-10-00 

mi.gov.pl 

 

Zestawienie aktów prawnych powołujących kompetentne władze oraz określające ich zakres 

działania: 

Organ Prawna podstawa działania 

Minister Środowiska 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o działach administracji 
rządowej 

Dz. U. 2007.65.437 ze 
zm. 

Zarządzenie nr 108 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 
października 2008 r. w sprawie nadania statutu 
Ministerstwu Środowiska 

M.P. 2008.77.690 

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 
listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Środowiska 

Dz. U. 2007.216.1606 ze 
zm. 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 

 

Dz. U. 2005.239.2019 ze 
zm. 

Prezes Krajowego 
Zarządu Gospodarki 

Wodnej 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 
czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu 
Zarządowi Gospodarki Wodnej 

Dz. U. 2006.108.744 ze 
zm. 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz. U. 2005.239.2019 ze 
zm. 
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Minister Infrastruktury 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o działach administracji 
rządowej 

Dz. U. 2007.65.437 ze 
zm. 

Zarządzenie nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 
listopada 2007 r. w sprawie nadania statutu 
Ministerstwu Infrastruktury 

M. P. 2007. 90.980 ze 
zm. 

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej 

Dz. U. 2003.153.1502 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 
2007 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa 
Infrastruktury oraz zniesienia Ministerstwa 
Budownictwa, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i 
Ministerstwa Transportu  

Dz. U. 2007.216.1589 

 

W wyniku nowelizacji Ustawy Prawo wodne w 2005 roku oraz wydaniu Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu 

Zarządowi Gospodarki Wodnej, Prezes KZGW przejął wszystkie w/w obowiązki Ministra 

Środowiska, powiększone o zadanie wykonania opracowania programu wodno-

środowiskowego kraju. 

 

Minister Środowiska 

Obecnie Minister Środowiska pełni funkcję organu nadrzędnego w stosunku do Prezesa 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Wnioskuje o jego powołanie, sprawuje kontrolę nad 

jego działalnością, składa Sejmowi Rzeczypospolitej zgodnie z art. 4, ust.2 Ustawy Prawo 

wodne informację o gospodarowaniu wodami dotyczącą: 

1) stanu zasobów wodnych państwa, 

2) stanu wykorzystywania zasobów wodnych, 

3) realizowania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, 

4) współpracy międzynarodowej na wodach granicznych i realizacji umów w tym 

zakresie, 

5) utrzymywania wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych, 

6) prowadzonych inwestycji, 

7) stanu ochrony ludności i mienia przed powodzią lub suszą. 

Nadzór ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej nad działalnością Prezesa 

Krajowego Zarządu polega w szczególności na: 

− zatwierdzaniu programów realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód lub 

urządzeń wodnych oraz inwestycji w gospodarce wodnej, 

− zatwierdzaniu corocznego sprawozdania z realizacji zadań, 

− zatwierdzaniu planu kontroli gospodarowania wodami wykonywanej przez Prezesa 

Krajowego Zarządu, 
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− polecaniu przeprowadzenia kontroli nieujętych w planie kontroli, 

− powołaniu zastępców Prezesa KZGW, na wniosek Prezesa,  

− powołaniu oraz odwołaniu dyrektorów poszczególnych regionalnych zarządów 

gospodarki wodnej na wniosek Prezesa Krajowego Zarządu, po zasięgnięciu opinii 

Krajowej Rady Gospodarki Wodnej. 

 

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 

Zgodnie z zapisem art. 89 Ustawy Prawo wodne obecnie obowiązki w zakresie 

gospodarowania wodami przejął Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, który jest 

centralnym organem administracji rządowej, pełniącym funkcję organu wyższego stopnia  

w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów  

i dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, w sprawach określonych ustawą 

(art. 4 ust. 3 Ustawy Prawo wodne). 

Zgodnie z art. 90 Ustawy Prawo wodne do zadań Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki 

Wodnej należy w szczególności: 

− opracowywanie projektów planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, 

− opracowywanie programu wodno-środowiskowego kraju, 

− opracowywanie projektu planu ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania 

skutkom suszy na obszarze kraju, z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy, 

− uzgadnianie projektów warunków korzystania z wód regionu wodnego, 

− prowadzenie katastru wodnego dla obszaru państwa, z uwzględnieniem podziału na 

obszary dorzeczy, 

− sprawowanie nadzoru nad działalnością dyrektorów regionalnych zarządów 

gospodarki wodnej, a w szczególności kontrolowanie ich działań, zatwierdzanie 

planów działalności oraz sprawozdań z ich wykonania, a także zlecanie 

przeprowadzenia doraźnej kontroli gospodarowania wodami w regionie wodnym, 

− sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem państwowej służby hydrologiczno-

meteorologicznej oraz państwowej służby hydrogeologicznej, 

− reprezentowanie Skarbu Państwa w stosunku do mienia związanego z gospodarką 

wodną określonego ustawą, 

− programowanie, planowanie i nadzorowanie realizacji zadań związanych  

z utrzymywaniem wód lub urządzeń wodnych oraz inwestycji w gospodarce wodnej, 

− uzgadnianie, w części dotyczącej gospodarki wodnej, projektów list programów 

priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,  

o których mowa w art. 415, ust. 5, pkt 1 Ustawy  Prawo ochrony środowiska. 

Prezes KZGW wykonuje prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących 

własność Skarbu Państwa, w stosunku do wód istotnych dla kształtowania zasobów wodnych 
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oraz ochrony przeciwpowodziowej, w szczególności wód podziemnych oraz śródlądowych 

wód powierzchniowych: 

a) w potokach górskich i ich źródłach,  

b) w ciekach naturalnych, od źródeł do ujścia, o średnim przepływie z wielolecia 

równym lub wyższym od 2,0 m3/s w przekroju ujściowym,  

c) w jeziorach oraz sztucznych zbiornikach wodnych, przez które przepływają cieki,  

o których mowa w lit. b,  

d) granicznych,  

e) w śródlądowych drogach wodnych (art. 11 ust. 1, pkt 2 Ustawy Prawo wodne).  

Zgodnie z  art. 90, ust 3. ustawy Prawo wodne działania w zakresie gospodarowania wodami 

morskich wód wewnętrznych i wodami morza terytorialnego Prezes Krajowego Zarządu 

wykonuje we współpracy z właściwymi organami administracji morskiej. 

Prezes KZGW prowadzi kataster wodny dla obszaru państwa z uwzględnieniem podziału 

państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne (art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo wodne). 

Prezes KZGW oraz dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej wykonują kontrolę 

gospodarowania wodami zgodnie z art. 156 Ustawy Prawo wodne w zakresie: 

− stanu realizacji planów i programów dotyczących gospodarki wodnej, ustalonych na 

podstawie ustawy,  

− korzystania z wód, 

− przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustawy,  

− utrzymania wód oraz urządzeń wodnych,  

− przestrzegania nałożonych na właścicieli gruntów obowiązków oraz ograniczeń,  

− przestrzegania warunków obowiązujących w strefach i obszarach ochronnych 

ustanowionych na podstawie ustawy,  

− przestrzegania warunków obowiązujących na wałach przeciwpowodziowych oraz na 

obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,  

− stanu zabezpieczenia przed powodzią oraz przebiegu usuwania skutków powodzi 

związanych z utrzymaniem wód oraz urządzeń wodnych  

− ustawiania i utrzymywania stałych urządzeń pomiarowych na brzegach i w wodach,  

− wykonywania w pobliżu urządzeń wodnych robót lub czynności, które mogą zagrażać 

tym urządzeniom lub spowodować ich uszkodzenie,  

− usuwania szkód związanych z ruchem zakładu górniczego w zakresie gospodarki 

wodnej.  

Ze środków budżetu państwa w części dotyczącej gospodarki wodnej, będących w dyspozycji 

Prezesa KZGW, finansowane jest: 

− utrzymywanie bieżącej działalności państwowej służby hydrologiczno 

 - meteorologicznej oraz państwowej służby hydrogeologicznej,  
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− utrzymywanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa i rozbiórka podstawowej sieci 

obserwacyjno-pomiarowej państwowej służby hydrologiczno - meteorologicznej oraz 

systemu gromadzenia, przetwarzania i wymiany danych,  

− utrzymywanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa i rozbiórka hydrogeologicznych 

urządzeń pomiarowych państwowej służby hydrogeologicznej,  

− utrzymywanie i rozwój komórek metodycznych,  

− opracowywanie danych oraz informacji hydrologiczno - meteorologicznych  

i hydrogeologicznych,  

− opracowywanie i publikowanie ostrzeżeń, ogólnych prognoz oraz komunikatów 

hydrologicznych i meteorologicznych, biuletynów, a także roczników 

hydrologicznych, meteorologicznych i hydrogeologicznych (art. 109, ust. 2 Ustawy 

Prawo wodne). 

Na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie 

nadania statutu Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej został powołany urząd, który 

zajmuje się realizacją zadań przypisanych Prezesowi KZGW. 

 

Minister Infrastruktury 

W obecnym kształcie, wraz z gospodarka morską ministerstwo funkcjonuje od 16 

listopada 2007 r. na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie utworzenia 

Ministerstwa Infrastruktury oraz zniesienia Ministerstwa Budownictwa, Ministerstwa 

Gospodarki Morskiej i Ministerstwa Transportu. Ministerstwo Infrastruktury powstało po 

przekształceniu Ministerstwa Transportu. Gospodarka morska, która podlega obecnie 

Ministrowi Infrastruktury znalazła się w tym ministerstwie w wyniku likwidacji Ministerstwa 

Gospodarki Morskiej. Wcześniej, w okresie od 19 października 2001 r. do 31 października 

2005 r., to jest w czasie raportowania w latach 2004 i 2005 gospodarka morska także 

znajdowała się w ówczesnym Ministerstwie Infrastruktury.  

Dział gospodarka morska obejmuje sprawy wskazane w art. 10 ust. 1 Ustawy o działach 

administracji rządowej, do których należą: 

− transport  i żegluga morska, 

− sprawy związane z obszarami morskimi, 

− porty i przystanie morskie, 

− ochrona środowiska morskiego. 

� Minister Infrastruktury jest organem nadrzędnym w stosunku do dyrektorów 

urzędów morskich oraz dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej.  

� Kompetencje i terytorialny zakres działania organów administracji morskiej określa 

art. 42 ust. 1 i 2 Ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej: 
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1) Do organów administracji morskiej należą sprawy z zakresu administracji rządowej 

związane z korzystaniem z morza w zakresie unormowanym w/w ustawą i innymi 

ustawami. 

2) W szczególności do organów administracji morskiej należą sprawy: 

− bezpieczeństwa żeglugi morskiej, 

− ochrony portów morskich i żeglugi morskiej, w tym związane z wykonywaniem zadań 

obronnych oraz zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności zapobieganie 

aktom terroru oraz likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń, 

− korzystania z dróg morskich oraz portów i przystani morskich, 

− bezpieczeństwa związanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów 

mineralnych dna morskiego, 

− ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek korzystania z morza 

oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji w zakresie nieuregulowanym 

przepisami prawa geologicznego i górniczego, 

− ratowania życia, prowadzenia prac podwodnych i wydobywania mienia z morza, 

− nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach  

i przystaniach, 

− uzgadniania decyzji w sprawie wydawania pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń 

budowlanych na obszarze pasa technicznego, morskich portów i przystani, morskich 

wód wewnętrznych i morza terytorialnego, jak również wszelkich innych decyzji 

dotyczących zagospodarowania tego pasa, 

− budowy, utrzymywania i ochrony umocnień brzegowych, wydm i zalesień ochronnych 

w pasie technicznym, 

− wyznaczania dróg morskich, kotwicowisk i badania warunków ich żeglowności, 

− oznakowania nawigacyjnego dróg morskich i kotwicowisk w portach i przystaniach 

morskich oraz na wybrzeżu, 

− nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia w trybie 

przewidzianym w przepisach o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, 

− wydawania oraz uzgadniania decyzji wynikających z przepisów ustawy  

o portowych urządzeniach do odbioru odpadów i pozostałości ładunkowych ze 

statków, 

− sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód 

wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, 

− wykonywania kontroli w zakresie zgodności z zasadniczymi lub innymi wymaganiami 

wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów wyposażenia 

morskiego oraz rekreacyjnych jednostek pływających, 

− nadawania nazw statkom morskim, 
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− organizacji pilotażu morskiego, 

− budowy i utrzymywania obiektów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów  

i przystani morskich, 

− zarządzania portami nie mającymi podstawowego znaczenia dla gospodarki 

narodowej i przystaniami morskimi, w których nie powołano podmiotu 

zarządzającego w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i 

przystaniach morskich (Dz.U. 2002.110.967 ze zm.), w zakresie przewidzianym w tych 

przepisach, 

− planowania rozwoju portów i przystani morskich, 

− monitorowania i informowania o ruchu statków, 

− ewidencji ładunków i pasażerów, 

− nadzoru nad wprowadzonymi do obrotu lub oddanymi do użytku wyrobami 

wyposażenia morskiego oraz rekreacyjnymi jednostkami pływającymi, o których 

mowa w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności  

(Dz. U. 2004.204.2087 ze zm.), 

− zarządu nad morzem terytorialnym i morskimi wodami wewnętrznymi oraz nad 

gruntami pokrytymi tymi wodami, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. – Prawo wodne, 

− kontroli paliwa u dostawców paliwa dostarczanego na statki. 

 

Podległe organa właściwe dla obszaru dorzecza 

 

Dyrektorzy RZGW 

Prezesowi KZGW podlegają dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej  

(art. 4 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo wodne).  

Organizację regionalnych zarządów gospodarki wodnej określa statut nadany przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki wodnej na wniosek Prezesa KZGW (art. 92 ust. 7 Ustawy 

Prawo wodne). Dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej powołuje oraz odwołuje 

minister właściwy do spraw gospodarki wodnej na wniosek Prezesa KZGW, po zasięgnięciu 

opinii Krajowej Rady Gospodarki Wodnej. Zastępców Dyrektora regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej powołuje oraz odwołuje Prezes KZGW na wniosek Dyrektora RZGW, po 

zasięgnięciu opinii rady gospodarki wodnej regionu wodnego (art. 93 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo 

wodne). Dyrektor RZGW składa Prezesowi KZGW, nie później niż do dnia 31 marca, coroczne 

sprawozdanie z realizacji zadań określonych w ustawie (art. 94 Ustawy Prawo wodne). 

 

Akty prawne regulujące działalność regionalnych zarządów gospodarki wodnej: 

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2005.239.2019 ze zm.) 
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− Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic 

obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. 2006.126.878) 

 

Podległość dyrektorów RZGW, siedziby oraz strony www: 

Nazwa organu 
nadzorującego 

Nazwa i adres instytucji nadzorowanej 
Dane kontaktowe i strona www instytucji 

nadzorowanej 

Minister Środowiska 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach 

ul. Sienkiewicza 2 
44-100 Gliwice 
www.rzgw.gliwice.pl 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu 

ul. Norwida 34 
50-950 Wrocław 
www.bip.rzgw.wroc.pl 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu 

ul. Szewska 1 
61-760 Poznań 
www.rzgw.poznan.pl 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie 

ul. Tama Pomorzańska 13 A 
70-030 Szczecin 
www.bip.rzgw.szczecin.pl 

 

Akty prawne ustanawiające statuty RZGW oraz przynależne regiony wodne: 
 

 

Do zadań Dyrektora regionalnego zarządu zgodnie z art. 92 ust. 3 Ustawy Prawo wodne 

należy w szczególności: 

1) sporządzanie identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i ocen ich 

wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych w regionie wodnym, 

2) opracowywanie warunków korzystania z wód regionu wodnego, 

Nazwa RZGW Nadanie statutu 
Przynależne regiony 

wodne 

Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach 

Zarządzenie nr 87 Ministra Środowiska z dnia 22 
grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu RZGW 
w Gliwicach (Dz. U. MŚ i GIOŚ 2007 Nr 2 poz. 22 z 
późn. zm.) 

region wodny Małej 
Wisły, region wodny 
Górnej Odry, region 
wodny Czadeczki 

Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu 

Zarządzenie nr 92 Ministra Środowiska z dnia 22 
grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu RZGW 
we Wrocławiu (Dz. U. MŚ i GIOŚ 2007 Nr 2 poz. 27 
z późn. zm.) 

region wodny Środkowej 
Odry, region wodny 
Morawy region wodny 
Izery, region wodny Łaby i 
Ostrożnicy (Upa), region 
wodny Metuje, region 
wodny Orlicy 

Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu 

Zarządzenie nr 89 Ministra Środowiska z dnia 22 
grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu RZGW 
w Poznaniu (Dz. U. MŚ i GIOŚ 2007 Nr 2 poz. 24 z 
późn. zm.) 

region wodny Warty 

Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie 

Zarządzenie nr 90 Ministra Środowiska z dnia 22 
grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu RZGW 
w Szczecinie (Dz. U. MŚ i GIOŚ 2007 Nr 2 poz. 25 z 
późn. zm.) 

region Dolnej Odry i 
Przymorza Zachodniego, 
region wodny Ucker 
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3) opracowywanie analiz ekonomicznych związanych z korzystaniem z wód  

w regionie wodnym,  

4) sporządzanie i prowadzenie wykazów obszarów chronionych na podstawie 

przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych, 

5) opracowywanie studiów ochrony przeciwpowodziowej w regionie wodnym, 

6) opracowywanie projektów planów ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego, 

7) koordynowanie działań związanych z ochroną przed powodzią oraz suszą w regionie 

wodnym, w szczególności prowadzenie ośrodków koordynacyjno - informacyjnych 

ochrony przeciwpowodziowej, 

8) prowadzenie katastru wodnego dla regionu wodnego, 

9) występowanie na prawach strony w postępowaniach administracyjnych, 

prowadzonych na podstawie przepisów ustawy, w sprawach dotyczących regionu 

wodnego, 

10) wykonywanie kontroli gospodarowania wodami, 

11) planowanie przedsięwzięć związanych z odbudową ekosystemów zdegradowanych 

przez eksploatację zasobów wodnych, 

12) uzgadnianie, w zakresie przedsięwzięć dotyczących gospodarki wodnej na terenie 

regionu, projektów list przedsięwzięć priorytetowych przedkładanych przez 

wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o których mowa  

w art. 414 ust. 2 pkt. 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001.62.627 ze 

zm.), 

13) opiniowanie projektów gminnych, powiatowych i wojewódzkich planów gospodarki 

odpadami w zakresie ochrony zasobów wodnych, 

14) opiniowanie, w odniesieniu do bezpośrednich zagrożeń szkodą w wodach  

i szkody w wodach, decyzji o których mowa w art. 13 ust. 3 oraz art. 15 ust. 1 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie (Dz. U. 2007.75.493). 

 

Urzędy morskie  

Urzędy morskie działają na podstawie aktów prawnych: 

− Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 

 i administracji morskiej (Dz. U. 2003.153.1502 ze zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1991 

r. w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego 

zakresu działania dyrektorów urzędów morskich (Dz. U. 1991.98.438 ze zm.). 
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Podległość dyrektorów urzędów morskich, siedziby oraz zarządzenia nadające statut 

Urzędom Morskim: 

Nazwa organu 
nadzorującego 

Nazwa i adres 
instytucji 

nadzorowanej 

Dane kontaktowe i 
strona www instytucji 

nadzorowanej 
Akt prawny nadający statut 

Minister 
Infrastruktury 

Dyrektor Urzędu 
Morskiego w 

Szczecinie 

ul. Pl. Batorego 4 
70-207 Szczecin 
www.ums.gov.pl 

Zarządzenie nr 31 Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 
1995 w sprawie nadania statutu 
organizacyjnego UM w Szczecinie, (Dz. 
U. MT i GW 1995 Nr 7, poz. 17 z późn. 
zm.) 

 

Urzędy żeglugi śródlądowej 

Urzędy żeglugi śródlądowej działają na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych, 

które nadają im uprawnienia oraz regulują zasady żeglugi na wodach śródlądowych. Są nimi: 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001 r.  

w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów 

żeglugi śródlądowej (Dz. U. 2001.77.831) 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o żegludze śródlądowej (Dz. U. 2006.123.857 t.j.) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 

przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. 2003.212.2072). 

 

Podległość dyrektorów urzędów  żeglugi śródlądowej, ich siedziby oraz strony www: 

Nazwa organu 
nadzorującego 

Nazwa i adres instytucji nadzorowanej 
Dane kontaktowe instytucji 

nadzorowanej 

Minister 
Infrastruktury 

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w 
Kędzierzynie-Koźlu 

ul. Chełmońskiego 1 
47-206 Kędzierzyn- Koźle 

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we 
Wrocławiu 

ul. Kleczkowska 52 
50-227 Wrocław 

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w 
Szczecinie 

ul. Plac Batorego 4  
70-207 Szczecin 

 

Organem opiniodawczo-doradczym Prezesa KZGW jest Krajowa Rada Gospodarki Wodnej 

(art. 96 ust. 1 Ustawy Prawo wodne).  

Członków Krajowej Rady powołuje minister właściwy do spraw gospodarki wodnej  

na wniosek Prezesa KZGW spośród osób zgłoszonych przez ogólnopolskie organizacje 

zrzeszające jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie, jednostki naukowo-badawcze  

i organizacje społeczne, gospodarcze, ekologiczne związane z gospodarką wodną (art. 97 ust. 

1 i 2 Ustawy Prawo wodne). Prezes KZGW zapewnia obsługę biurową Krajowej Rady. 

Wydatki związane z działalnością Krajowej Rady są pokrywane z części budżetu państwa 

będącej w dyspozycji Prezesa KZGW (art. 99 ust. 1 i 3 Ustawy Prawo wodne).  

Podobnie tworzy się Rady regionów wodnych jako organy opiniodawczo-doradcze 

dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej (art. 100, ust. 1 Ustawy Prawo 
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wodne). Rada regionu składa się z 30 członków zgłoszonych przez organy samorządu 

terytorialnego, organizacje gospodarcze, rolnicze, rybackie oraz społeczne związane  

z gospodarką wodną, a także przez zakłady korzystające z wód oraz właścicieli wód nie 

należących do Skarbu Państwa (art. 100, ust. 3 Ustawy Prawo wodne). Członków Rady 

regionu powołuje Prezes KZGW na wniosek Dyrektora RZGW na okres 4 lat. 

Współpraca z innymi instytucjami 

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej w zakresie wdrażania Ramowej Dyrektywy 

Wodnej 2000/60/WE współpracuje z: 

Nazwa kompetentnych 
władz 

Nazwa instytucji współpracujących 

Minister Środowiska 

Minister właściwy ds. Rolnictwa i rozwoju wsi, 
Minister właściwy ds. Gospodarki, 
Minister właściwy ds. Zdrowia, 
Minister ds. Infrastruktury, 
Minister ds. europejskich 
Główny Inspektor Sanitarny, 
Główny Inspektor Ochrony Środowiska, 
Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, 
Wojewódzkie Inspektoraty Sanitarne, 
Wojewodowie, Marszałkowie. 

 

Współpraca międzynarodowa 

Zarówno organa właściwe do spraw gospodarki wodnej jak i inne reprezentujące Polski rząd 

prowadzą współpracę międzynarodową zarówno z krajami należącymi do Wspólnoty 

Europejskiej jak również spoza niej. Współpraca odbywa się na podstawie umów 

międzynarodowych pomiędzy państwami, których dotyczy. 

Jedną z najważniejszych jest trójstronna Umowa w sprawie Międzynarodowej Komisji 

Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. Została ona powołana na podstawie Umowy 

(Dz.U.1999.79.886) podpisanej we Wrocławiu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, 

Rządem Republiki Czeskiej, Rządem Republiki Federalnej Niemiec i Wspólnotą Europejską  

w dniu 11 kwietnia 1996 r. Umowa weszła w życie po ratyfikacji w dniu 26 kwietnia 1999 r. 

Sekretariat MKOOpZ ma swą siedzibę we Wrocławiu. 

Do podstawowych celów MKOOpZ należą: 

− zapobieganie i trwałe obniżanie zanieczyszczenia Odry i Bałtyku szkodliwymi 

substancjami, 

− osiąganie ekosystemów wodnych i brzegowych, jak najbardziej zbliżonych do 

naturalnych, z właściwą im różnorodnością gatunków, 
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− umożliwienie wykorzystania Odry przede wszystkim dla pozyskiwania wody do picia  

z infiltracyjnych ujęć brzegowych, rolniczego wykorzystania wody i osadów, 

− zapobieganie i trwałe obniżanie ryzyka szkód powodziowych, 

− koordynacja wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w dorzeczu Odry. 

 

Umowy dwustronne: 

Państwo Nazwa umowy Data podpisania 

Niemcy Umowa między RP a RFN o współpracy w 
dziedzinie gospodarki wodnej na wodach 
granicznych 

19.05.1992  
(Dz. U. 1997.11.56) 

Czechy Umowa między Rządem Polskiej Republiki 
Ludowej i Republiki Czechosłowackiej o 
gospodarce wodnej na wodach granicznych 

21.03.1958 

 

Umowy wielostronne: 

Umowa Data podpisania 
Data ratyfikacji i/lub wejścia w 

życie dla Polski, podstawa 
prawna 

Porozumienie o ochronie małych waleni Morza Północnego 
i Bałtyku z 1992 r. (ASCOBANS) 

17.03.1992 18.01.1996 r.  
(Dz. U. 1999 Nr 96, poz.1108) 

Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających 
znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko 
życiowe ptactwa wodnego z 1971 r. (Konwencja 
Ramsarska) 

22.11.1972 22.03.1978 r.  
(Dz. U. 1978 Nr 7, poz. 24 i 25) 

Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru 
Morza Bałtyckiego z 1992 r. (Konwencja Helsińska - 
HELCOM) 

09.04.1992 24.06.1999 r.   
(Dz. U. 2000 Nr 28, poz. 346) 

Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków 
transgranicznych i jezior międzynarodowych z 1992 r. 

18.03.1992 15.03.2000 r. (tekst nie 
opublikowany w Dz. U.) 

Informacja o ratyfikacji w Dz. U. 
2003 Nr 78, poz. 703. 
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13.  Punkty kontaktowe i procedury pozyskiwania źródłowej 
dokumentacji i informacji wykorzystanej do sporządzenia 
PGW 

 
Punkty kontaktowe pozyskiwania źródłowej dokumentacji i informacji: 

 

Organem właściwym do udzielania informacji z zakresu planów gospodarowania wodami jest 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Informacje adresowe podano poniżej. 

Organ Adres Strona www 

Prezes Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej 

ul. Świętokrzyska 36, kl. IV 
00-116 Warszawa 
tel. +48 22 37 20 210 

kzgw.gov.pl 

 

Organami wspierającymi KZGW są regionalne zarządy gospodarki wodnej właściwe dla 

obszaru dorzecza. Informacje adresowe podano poniżej. 

 

Nazwa instytucji Dane kontaktowe i strona www 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu 

ul. Norwida 34 
50-950 Wrocław 
www.bip.rzgw.wroc.pl 

Regionalny  Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Gliwicach 

ul. Sienkiewicza 2 
44-100 Gliwice 
www.rzgw.gliwice.pl 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu 

ul. Szewska 1 
61-760 Poznań 
www.rzgw.poznan.pl 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Szczecinie 

ul. Tama Pomorzańska 13 A 
70-030 Szczecin 
www.bip.rzgw.szczecin.pl 

 

 

Procedury pozyskiwania źródłowej informacji 

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. nr 199, poz. 1227) organ administracji 

zobowiązany jest do udostępnienia każdemu informacji o środowisku i jego ochronie 

znajdujących się w jego posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone. Udostępnienie 

informacji następuje w formie ustnej, pisemnej, wizualnej, dźwiękowej, elektronicznej lub  

w innej formie (art. 9.2 w/w Ustawy). Ponadto organ administracyjny informuje na wniosek 
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podmiotu żądającego informacji, o miejscu, w którym znajdują się dane na temat metod 

przeprowadzania pomiarów, w tym sposobów poboru i przekazania próbek oraz sposobu 

interpretacji uzyskanych danych, które posłużyły do wytworzenia udostępnianej informacji 

(art. 9.3 w/w Ustawy). Udostępnienie informacji następuje na pisemny wniosek, chyba że 

informacja ta nie wymaga wyszukiwania.  Rodzaj informacji, która może być udostępniona 

reguluje art. 9.1 w/w Ustawy i są to między innymi materiały dotyczące środków takich jak: 

środki administracyjne, polityki, przepisy prawa dotyczące środowiska i gospodarki wodnej, 

palny, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony środowiska, a także działania 

wpływające lub mogące wpłynąć na elementy środowiska takich jak np. woda, powierzchnia 

ziemi, klimat, powietrze itp. oraz środki i działania, które mają na celu ochroną tych 

elementów. Organ administracyjny udostępnia niniejsze informacje bez zbędnej zwłoki, nie 

później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.  

Dane o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie zamieszcza się 

w publicznie dostępnych wykazach (art. 21.1 w/w Ustawy).  Zgodnie z art. 21.2 Ustawy 

o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. 

zamieszcza się między innymi takie dane jak: informacje o projektach dokumentów  

np. polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie gospodarki wodnej oraz  

o projektach zmian tych dokumentów, przed skierowaniem do postępowania z udziałem 

społeczeństwa, informacje o odstąpieniu  bądź konieczności  przeprowadzania strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko, o prognozach oddziaływania na środowisko itp. 
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